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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
  ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดใหความสําคัญแกการดําเนินการตามยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตรของ สลค. และ
นโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค. ไดมีการทบทวนวิสัยทัศน 
และยุทธศาสตรเพ่ือใหการดําเนินงานของ สลค. สอดคลองกับสถานการณและโครงสราง สลค. ทีป่รับปรุงใหม 
โดยแบงภารกิจเปน 4 กลุ มภารกิจของ สลค. ไดแก (1) กลุ มภารกิจงานเสนอเรื ่องตอคณะรัฐมนตรี  
(2) กลุมภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) กลุมภารกิจงานราชการในพระองค 
และ (4) กลุมภารกิจงานบริหารภายใน ภายใตวิสัยทัศน “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลัก
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี”** และยุทธศาสตรของ สลค. ซ่ึงประกอบดวย 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูลสําหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 
และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

 สลค. ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสราง สลค. โดยแบงภารกิจเปน 4 กลุ มภารกิจ ไดแก  
1) กลุมภารกิจงานเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 2) กลุมภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 3) กลุมภารกิจงานราชการในพระองค และ 4) กลุมภารกิจงานบริหารภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศนตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณ จากการประชุม
หารือเพ่ือทบทวนเปาหมายและตัวช้ีวัด เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2559  

งานบรงิานบริหาร
ภายใน 

- สํานักพัฒนา
ยทุธศาสตรและ
ติดตามนโยบายพิเศษ 

- สํานักสงเสรมิและ
ประสานงาน
คณะรฐัมนตรี 

- สํานักบรหิารกลาง 
- สํานักบริหารงาน

สารสนเทศ 
- กลุมตรวจสอบภายใน 
- กลุมพัฒนาระบบ

บรหิาร 
- ศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 

- สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

- กลุมงานราชกิจจา
นุเบกษา 

- สํานักวิเคราะหเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี 

- สํานักนิติธรรม 
- กองการประชุม

คณะรัฐมนตรี 

 

- กลุมงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานฯ 
- กลุมงานเลขานุการ คกอ.   

Cluster งานของ สลค. 

งานเสนอเรื่อง 
ตอคณะรัฐมนตรี 

งานติดตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

 

งานราชการ 
ในพระองค 

งานบรหิารภายใน 
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 แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค. 
ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื ่อดําเนินโครงการและรายการ 
จัดซื้อจัดจางที่สําคัญ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 671,503,000 บาท แบงเปน (1) การดําเนินโครงการ  
รวม 18 โครงการ วงเงิน 3,479,400 บาท และ (2) การดําเนินรายการจัดซือ้จางที่สําคัญ รวม 4 รายการ 
วงเงิน 668,023,600 บาท สรุปไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
โครงการ รายการ 

จาํนวน  งบประมาณ
(บาท)  

จาํนวน  งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
วิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

3 411,300 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรฐัมนตร ีและ
พัฒนาฐานขอมลูสาํหรบัการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 1,308,000 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการในพระองค 

3 380,000 3 623,898,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

10 1,380,100 1 44,125,600 

รวมท้ังสิ้น 18 3,479,400 4 668,023,600 

 
 ในสวนของการติดตามผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินโครงการตอ
คณะทํางานเรงรัดการใชจายงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกเดือน และจัดทํารายงานผล 
การดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน เพ่ือเรงรัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและเปนไปตามระยะเวลาท่ีตั้งไว  
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สวนที่ 1  

ขอมูลทั่วไป 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
  

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรี 

 
พันธกิจ :  1.  ใชองคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรีใหถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 2.  ติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สาํคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุดแกประเทศชาตแิละประชาชน 

 
เปาหมาย : 

1. เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะหและขอมูลที่มีคุณภาพ
ประกอบการตดัสนิใจของคณะรัฐมนตรี 

2. ระบบงานและฐานขอมูลเพื่อสนบัสนนุการขับเคลื่อน
นโยบายสาํคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 

3. บุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถทีห่ลากหลาย 
และพรอมปฏิบัติงานภายใตสถานการณตาง ๆ 

4. สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัตงิานใหมี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 4 
 

การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

 การพัฒนาระบบตดิตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และมตคิณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล 

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกบัราชการในพระองค 

 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

                                                                                                                                                                                                        
เปาประสงค  เปาประสงค  เปาประสงค  เปาประสงค 

 

1. การนําองคความรูมาใชในการวิเคราะหเพิ่มมากข้ึน เพื่อ
ประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุด 

2. มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกตอง ชดัเจน สามารถปฏิบัตไิด 
3.  งานเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพรอม

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

 การขับเคลือ่นระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
 

 1.  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 
เปนไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่สมพระเกียรติ 

2.  ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 

 1. บุคลากรมีศักยภาพสงูและปฏิบตัิงานไดในทุกสถานการณ
เอ้ือตอการพัฒนาองคกร สลค. ในอนาคต 

2. ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

                                                                                                                                                                                                        
กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ 

 

1. พัฒนาแนวปฏิบัติ 
ในการเสนอเร่ืองตอ
คณะรัฐมนตรีใหมี
มาตรฐานและพรอม
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาองคความรูในการ
วเิคราะหเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหมีความ
สมบูรณ 

 
 

 1. พัฒนาฐานขอมูลและ
ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี 

2. ปรับปรุงกระบวนการ 
ในการแจงยืนยนั 
มติคณะรัฐมนตรี 

 1. จัดทําคูมือ/แนวทาง
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการ 
ในพระองค 

2. พฒันาแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ 

 1. พัฒนาบุคลากรให
สามารถปรับตวัรองรับ
การเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาในอนาคตและ 
มทีกัษะในการวเิคราะห
อยางมีเหตุผล และ 
มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

2. พฒันาระบบการทาํงาน
ของ สลค. ใหมีวิธีการ
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน
และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหทันสมัย และสนบัสนนุ
การปฏิบัติงานได 
ในทกุสถานการณ 

         3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
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แผนที่ยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรท่ี 4 
 

การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 การพัฒนาระบบตดิตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล 

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กา
รพั

ฒ
นา

อง
คก

ร 
ปร

ะสิ
ทธ

ิผล
 

ปร
ะสิ

ทธ
ิภา

พ
กา

รป
ฏิบั

ติร
าช

กา
ร 

แล
ะค

ุณ
ภา

พ
กา

รใ
หบ

ริก
าร

 

การนําองคความรูมาใชในการ
วิเคราะหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ

ประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุด 

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกตอง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได 

งานเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพรอมตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ไดในทุกสถานการณ เอ้ือตอ 

การพัฒนาองคกร สลค. ในอนาคต 

การขับเคลื่อนระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการ
ในพระองคเปนไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ท่ีสมพระเกียรติ 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 
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โครงสรางสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 
 

กลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักพฒันายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพเิศษ 

สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

สํานักบริหารกลาง 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

สํานักนิติธรรม 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ภารกิจสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสาน
ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค การประสานราชการกับกระทรวง กรม 
และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกีย่วกับประชาชน โดยพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ 
ฝายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและ 
มติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผนดินเพือ่นําไปสูการบริหารราชการแผนดินทีมี่ประสิทธิภาพ 
มุงผลสัมฤทธิ์ และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เก่ียวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณารางกฎหมาย และเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหขอรับความยินยอม หรือ
ความเหน็ชอบจากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับสวนราชการในพระองคเกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะตองขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความเรียบรอย 

5. บริการและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจหนาที่แก
ประชาชน 

6. ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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สวนที่ 2  

ตัวชีว้ดัการประเมินกจิกรรมตามกลุมภารกจิ (Cluster) 
 
 

 

 



10 
แผนปฏิบัติ ราชการสํ านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจําป งบประมาณ พ .ศ .  2559  

 
 

 
 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 
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ตัวชีว้ัดการประเมินกิจกรรมตามกลุม่ภารกิจ (Cluster) 
กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 

(25) 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 

2558 2559 1 2 3 4 5 
1. การนําองค์ความรู้ 
มาใช้ในการวิเคราะห์
เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

พัฒนาแนวปฏิบัติ 
ในการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มี
มาตรฐานและพร้อม
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1.  จํานวนร่างกฎหมายที่นํา
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไม่
เป็นไปตามกําหนด 

สนธ./สอค.  - 0 
ฉบับ 

- - -  0 ฉบับ 

2. ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 

สวค./สนธ. 
 

 - ระดับ 
5 

จัดประชุมสํานัก
และกอง 

ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา
ร่าง พ.ร.ฎ.ฯ 
และระเบียบฯ

ยกร่าง  
พ.ร.ฎ.ฯ แล้ว

เสร็จ 

เสนอร่าง  
พ.ร.ฎ.ฯ  

ต่อ ลคร. ภายใน
เดือน ก.พ. 59

ยกร่าง 
ระเบียบฯ 
แล้วเสร็จ 

เสนอร่าง
ระเบียบฯ  
ต่อ ลคร.  

ภายในวันที่  
18 มี.ค. 59 

 3. ร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้ประสานงานในการ
ประสานงานด้านระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี


กปค.  - ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

 4. จํานวนครั้งการผลิต
เอกสารเรื่องจําเป็นเร่งด่วน
ไม่ทันต่อการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

 

กปค.  - 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 

(25) 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 

2558 2559 1 2 3 4 5 
  5.  จํานวนข้อผิดพลาดในสาระ 

สําคัญที่ปรากฏในเอกสาร
สรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งส่งให้ 
สบส. และ ผอ.สพต. 
ดําเนินการ 

กปค.  - ไม่มี 
ข้อผิด 
พลาด 

2  
ข้อผิด 
พลาด 

- 1  
ข้อผิด 
พลาด 

- ไม่มี 
ข้อผิด 
พลาด 

  6.  ระดับความสําเร็จในการ
กําหนดมาตรการในการลด
เรื่องที่เสนอ ครม. เป็น
วาระจร 

สวค./สนธ.  - ระดับ 
5 

รวบรวม
ข้อมูล 
(แนว

ปฏิบัติ มติ 
ครม. 
ฯลฯ) 

- ยกร่าง
มาตรการ
ในการลด
เรื่องที่
เสนอ 

ครม. เป็น
วาระจร 

- เสนอขอ
ความ

เห็นชอบ
มาตรการ
ในการลด
เรื่องทีเ่สนอ 
ครม. เป็น
วาระจร 

  7. ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน
ของ สนธ. 

สนธ.  - ระดับ 
5 

- - - - ปรับปรุง
ระบบการ
ทํางาน

ของ สนธ. 
แล้วเสร็จ 

2. มติคณะรัฐมนตรีมี
ความถูกต้อง ชัดเจน 
สามารถปฏิบัติได้ 

พัฒนาองค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีให้มี
ความสมบูรณ์ 

1. จํานวนมติคณะรัฐมนตรี 
หรือข้อสั่งการของ นรม.  
ที่ส่วนราชการขอทบทวน
เนื่องจากคลาดเคลื่อนใน
สาระสําคัญหรือไม่ชัดเจน
 

 

สวค./สนธ.  - 0 เรื่อง 1 เรื่อง - - - 0 เรื่อง 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 

13 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 

(25) 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 

2558 2559 1 2 3 4 5 
  2. จํานวนร่างกฎหมายที่ คกอ. 

ตรวจพิจารณาแล้ว 
ส่วนราชการทักท้วงว่ามี
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน


สนธ./ 
ฝ่ายเลขาฯ 
คกอ./กลุ่ม
งาน คกอ. 

 

 - 0 
ฉบับ 

1 ฉบับ - - - 0 ฉบับ 

  3.  ร้อยละของความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของ สลค. ใน
เชิงนโยบายที่นําไปสู่การ
ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี


สวค./สนธ.  - ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

  4. ร้อยละของเรื่องที่ คกอ.  
ให้ความเห็นเรื่องในเชิง
นโยบายเทียบกับจํานวน
เรื่องทั้งหมดที่ คกอ. 
พิจารณา 

สนธ.  - ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
5 

- ร้อยละ 
10 

- ร้อยละ 
15 

  5.  ร้อยละขององค์ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานด้านการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้น
ใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด 

 
 
 
 

สวค./
สนธ./กปค. 

 - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 

14 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 

(25) 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 

2558 2559 1 2 3 4 5 
3. งานเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐาน
และพร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาแนวปฏิบัติ 
ในการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มี
มาตรฐานและพร้อม
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงรูปแบบบันทึกเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

สวค./สนธ. 
 

 - ระดับ 
5 

ปรับปรุง
รูปแบบ

บันทึกฯ ใน
ส่วนของ 
สนธ. 

- จัดประชุม
ระหว่าง 

สนธ. และ 
สวค. เพื่อ
ปรับปรุง
รูปแบบ
บันทึกฯ 

- เสนอ
รูปแบบ
บันทึกฯ  

ที่ปรับปรุง
ใหม่  

ต่อ ลคร. 
ภายใน

เดือน ก.พ. 
59 

 
 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 

15 

กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

การขับเคลื่อนระบบการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี 

1. พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
 

1. ร้อยละของฐานข้อมูล
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่
แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด

สพต. 
(ประมวลมติ 

ครม.) 
 

 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละขององค์ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
และติดตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลแล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

สพต. 
(คู่มือการ

ประมวลมติ 
ครม.) 

  ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

3. ระดับความสําเร็จในการ
ผลักดันการจัดทําแผนการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ของ ปคร. ตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติมอบหมาย 

สปค.   ระดับ 
5 

แจ้งแนวทาง
การจัดทํา

แผนการเสนอ
เรื่องต่อ ครม. 
ให้แก่ ปคร. 

- รวบรวม
แผนการเสนอ
เรื่องต่อ ครม. 
จาก ปคร.  

ทุกหน่วยงาน
ครบถ้วนภายใน

วันที่  
15 มี.ค. 59 

- เสนอแผน 
การเสนอเรื่อง

ต่อ ครม.  
ของ ปคร. 

พร้อมทั้งผลการ
วิเคราะห์และ
ข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นต่อ 
ลคร. ภายใน
เดือน มี.ค. 59 

 
 
 
 
 
 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

 

 4. ร้อยละขององค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้านการ
ติดตามมติคณะรัฐมนตรี
และเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้น
ใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด 

สปค. 
(คู่มือการ
ติดตามมติ 

ครม.) 
 

 - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 

 5. ร้อยละของความสําเร็จใน
การจัดทําองค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนการติดตามผล
การดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

สปค. 
(องค์ความรู้) 
 

 - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 
 6. จํานวนเรื่องที่แจ้งยืนยัน 

มติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน
หรือไม่ทันการณ์ 

สพต. 
 

 - 0 เรื่อง 1 เรื่อง - - - 0 เรื่อง 

 2. ปรับปรุงกระบวนการ
ในการแจ้งยืนยัน 
มติคณะรัฐมนตรี 

1. ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงรูปแบบหนังสือ
แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี 

สพต. 
 

 - ระดับ 
5 

จัดประชุม
สํานัก 

และกอง 
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อ
ปรับปรุง
รูปแบบ

หนังสือแจ้ง
ยืนยันฯ 

- - - เสนอรูปแบบ
หนังสือแจ้ง
ยืนยันฯ ที่

ปรับปรุงใหม่  
ต่อ ลคร. 
ภายใน

เดือน ก.พ. 
59 

 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 

17 

กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

1.  การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการใน
พระองค์เป็นไปตาม
โบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สม
พระเกียรติ 

จัดทําคู่มือ/แนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการ 
ในพระองค์ 

1.  จํานวนครั้งที่การปฏิบัติงาน
หน้าพระที่นั่งผิดพลาด 

สอค.  0 ครั้ง 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

2.  จํานวนครั้งที่การขอ
พระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด


สอค. 

 

- 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

  

3.  ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สอค. 

 

- ระดับ 
5 

ยกร่าง
ระเบียบ  

นร. ว่าด้วย
การเสนอ 

ขอ
พระราชทาน
เครื่องราชฯ 
ภายในเดือน 
ก.พ. 59 

เสนอร่าง
ระเบียบฯ ต่อ 
ลคร. เพื่อ 
ขออนุมัติ 

ให้เสนอ คกอ.
พิจารณา 

ให้ความเห็น
ภายในวันที่ 
11 มี.ค. 59

เสนอร่าง
ระเบียบฯ 
ต่อ คกอ. 

ภายในวันที่ 
15 มี.ค.  

59 

- เสนอร่าง
ระเบียบฯ  
ที่ คกอ. 

พิจารณาให้
ความเห็น

แล้ว 
ต่อ ลคร.  

เพื่อนําเสนอ 
ครม. ภายใน
เดือน มี.ค. 59 

  

4.  ร้อยละขององค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้านราชการ
ในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือ
จัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จ 
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

สอค. 

 

- ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

  

5.  ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน
ของ สอค. 

สอค. 

 

- ระดับ 
5 

- - - - ปรับปรุง 
ระบบ 

การทํางาน 
ของ สอค.  
แล้วเสร็จ 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

2. ระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

พัฒนาแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนกฎหมายลําดับรอง
ที่ไม่สามารถประกาศใช้
บังคับทันตามกําหนดเวลา
ที่กฎหมายแม่บทกําหนดไว้


สนธ./สอค. 

 

- 0 
ฉบับ 

- - - - 0 ฉบับ 

2. จํานวนเรื่องที่ประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 
มีข้อผิดพลาดหรือไม่ทัน
กําหนดเวลา 

สอค. 

 

- 0 เรื่อง 1 เรื่อง - - - 0 เรื่อง 

3. ระดับความสําเร็จในการ
กําหนดแนวทางในการ
พิจารณาประเภทเรื่อง 
ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

สอค. 

 

- ระดับ 
5 

ยกร่างแนวทาง
ในการพิจารณา
ประเภทเรื่อง
ที่ประกาศ 
ในราชกิจจา
นุเบกษา 

- - - เสนอ 
แนวทางในการ

พิจารณา
ประเภทเรื่องที่
ประกาศฯ ต่อ 
ลคร. ภายใน
เดือน มี.ค. 59 
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แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ
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กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานในภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

1. บุคลากรมีศักยภาพสูง
และปฏิบัติงานได้ 
ในทุกสถานการณ์เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กร สลค. 
ในอนาคต 

พัฒนาบุคลากรให้
สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาในอนาคตและมี
ทักษะในการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล และ 
มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ร้อยละขององค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารภายในที่ปรับปรุง
หรือจัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กําหนด


สบก./สบส.  - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
100 

2. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สลค. (ระยะที่ 1) 

สบก./กพร. 

 

- ระดับ 
5 

แนวทาง 
การจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากร 

ได้รับความ
เห็นชอบ

ภายในเดือน 
ก.พ. 59 

- ทอด
แบบสอบถาม
เพื่อสํารวจ

กรอบ
สมรรถนะ  
และความ
ต้องการ 
ในการฝึก 

อบรม ภายใน 
15 มี.ค. 59 

- สรุปผลการ
สํารวจกรอบ
สมรรถนะและ
ความต้องการ
ในการฝึกอบรม

ภายใน  
31 มี.ค. 59 

  3. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สลค. (ระยะที่ 2) 

สบก./กพร. 

 

 ระดับ 
5 

จัดทําภาพรวม
กรอบสมรรถนะ
และแนวทาง
การพัฒนา
บุคลากรของ 

สลค. 

- มีร่าง
แผนพัฒนา

บุคลากร สลค. 
(พ.ศ. 2560-
2564) เพือ่ 
รับฟังความ
คิดเห็นจาก
สํานัก/กอง 

 
 
 

 

- ร่างแผนพัฒนา
บุคลากร สลค. 
(พ.ศ. 2560-

2564)  
ที่ปรับปรุงตาม
ความเห็นของ
สํานัก/กองแล้ว 
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แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 

20 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานในภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

2. ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย 

1. พัฒนาระบบการ
ทํางานของ สลค. ให้มี
วิธีการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย 
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้ 
ในทุกสถานการณ์ 

1. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

สบก.  - ระดับ 
5 

จัดทํา 
เส้นทาง 
ความ 

ก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
อย่างน้อย  
1 ตําแหน่ง 

- - - จัดทําเส้นทาง
ความ 

ก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ
มากกว่า  

1 ตําแหน่ง 

 2. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํา Career Path ของ 
UIS 

สบก.   ระดับ 
5 

เสนอแนวทาง
และหลักการ
จัดทํา Career

Path ต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
ขอความ
เห็นชอบ 

- ยกร่าง 
Career 
Path 

- เสนอ  
Career Path 
ที่จัดทําแล้ว
เสร็จต่อ
ผู้บริหาร 

  3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากร สลค. ที่มีต่อ
ระบบบริหารงานบุคคล 
การสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และความเป็นธรรม 
ในองค์กร 

สบก.  ร้อยละ 
80 
 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
75 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
85 
 

ร้อยละ  
90 
 

  4. ร้อยละความพึงพอใจและ
ความผาสุกของบคุลากร 
สลค. 

 
 
 

สบก.  ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 
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แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานในภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

  5. ระดับความสําเร็จของ 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
ในการดําเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource 
Management)  

 1) แผนสวัสดิการ สลค.  
 2) แผนการสร้างความ

ผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร สลค. 
3) แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR 
Scorecard)  

สบก.  ผลรวม
เท่ากับ 

3 

ผลรวม
เท่ากับ 

3 

ผลรวม
เท่ากับ 1 

ผลรวม
เท่ากับ 2 

ผลรวม
เท่ากับ 3 

ผลรวม
เท่ากับ 4 

ผลรวม
เท่ากับ 5 

  6. ร้อยละของความสําเร็จ 
ในการดําเนินการตามแผน 
ชีวอนามัย ความปลอดภัย 

  ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

  7. ระดับความสําเร็จในการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับ
โครงสร้างใหม่ตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
 
 
 
 

สบส.  - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานในภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

  8. ระดับความสําเร็จในการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สําคัญที่ใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจของ สลค. ตาม
เป้าหมายที่กําหนด

สบส./
สํานัก
เจ้าของ
ข้อมูล 

 - ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

  9. ระดับความสําเร็จในการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

สบส./สบก.  - ระดับ 
5 

ประกาศ 
ประกวด
ราคาอิเล็ก 
ทรอนิกส์
แล้วเสร็จ 

พิจารณา
ผลการ
ประกวด
ราคาแล้ว

เสร็จ
ภายในวันที่ 
19 ก.พ. 59 

เสนอ
รายงานผล

การ
ประกวด
ราคา 

ต่อ ลคร. 
ภายในวันที่ 
19 ก.พ. 59 

เสนอ
รายงานผล

การ
ประกวด
ราคาต่อ 
รอง นรม. 
วิษณุฯ 

ภายในเดอืน 
ก.พ. 59 

ลงนาม
สัญญาจ้าง
ภายใน

เดือน มี.ค. 
59 

  10.ระดับความสําเร็จในการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

สบส./สบก.   ระดับ 
5 

ผู้รับจ้างส่ง
มอบงาน
งวดที่ 1 

- ตรวจรับงาน  
งวดที่ 1 

- ผู้รับจ้างส่ง
มอบงาน
งวดที่ 2 

  11.ระดับความสําเร็จในการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับโครงสร้างใหม่ตาม
เป้าหมายที่กําหนด  
(งานราชการในพระองค์ 
ภายในเดือน ก.ค. 59 และ
งานบริหารภายใน ภายใน
เดือน ส.ค. )

สบส.   ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานในภารกิจหลัก 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ น้ําหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
2558 2559 1 2 3 4 5 

  12.ร้อยละของผู้ใช้ระบบงาน
สารสนเทศที่สําคัญเพิ่มขึ้น
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

สบส.  - ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
5 

- ร้อยละ 
10 

- ร้อยละ 
15 

 2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

13.ระดับความสําเร็จในการ
ปรับโครงสร้างการทํางาน
ของ สลค. 

สบก./กพร. 

 

- ระดับ 
5 

คณะทํางาน
กลั่นกรอง
พิจารณา

ภายในเดือน 
ก.พ. 59 

- คกก. พัฒนา
โครงสร้าง
เห็นชอบ

ภายในเดือน 
ก.พ. 59 

- ส่งคําขอให้
สํานักงาน 
ก.พ.ร.  

ภายในเดือน 
มี.ค. 59 

14.ระดับความสําเร็จในการ 
จัดอัตรากําลังตาม
โครงสร้างใหม่ 

สบก. 

 

 ระดับ 
5 

หลักการจัด
อัตรากําลัง
ได้รับความ
เห็นชอบ 

- คณะทํางานฯ 
ดําเนินการ 

จัดอัตรากําลัง

- เสนอการจัด
อัตรากําลัง 
ต่อ อ.ก.พ. 
ภายในเดือน 
เม.ย. 59 

15.ร้อยละของบุคลากร สลค. 
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

สบก.  ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)    ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)             ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2559 

24 
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สวนที่ 3  
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางท่ีสําคัญ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีโครงการและรายการจัดซือ้ 
จัดจางทีส่ําคัญที่กําหนดจะดําเนินการ รวมทั้งหมด 22 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 671,503,000 บาท 
แบงเปน (1) การดําเนินโครงการ รวม 18 โครงการ วงเงิน 3,479,400 บาท และ (2) การดําเนินรายการ 
จัดซ้ือจางท่ีสําคัญ รวม 4 รายการ วงเงิน 668,023,600 บาท สรุปไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
โครงการ รายการจดัซ้ือจดัจางฯ 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

3 411,300 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 1,308,000 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการในพระองค 

3 380,000 3 623,898,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

10 1,380,100 1 44,125,600 

รวม 18 3,068,100 4 668,023,600 
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รายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสทิธภิาพในการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(ดานการ

วิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี) 
กพร. 411,300 

1.2 โครงการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

สวค./สนธ. 
ไมใชงบประมาณ 

1.3 โครงการจดัทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตร ี สวค./สนธ./กปค. 
 รวม 411,300 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 โครงการจดัการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

(การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดําเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรีและนโยบายสําคัญ
ของรฐับาล) 

กพร. 1,308,000 

2.2 โครงการจดัทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและ
ติดตามนโยบายสําคญั 

สพต./สปค. 
ไมใชงบประมาณ 

รวม 1,308,000 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสทิธภิาพการปฏบิติังานเกีย่วกบัราชการในพระองค 
3.1 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก

ประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐในสวนภูมภิาค 
สอค. 80,000 

3.2 โครงการสมัมนาเพ่ือเสรมิทักษะเชิงปฏิบัติการและแลกเปลีย่นความรูและ
ประสบการณในการปฏบิตังิานราชการในพระองค 

สอค. 300,000 

3.3 โครงการจดัทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค สอค. ไมใชงบประมาณ 
รวม 380,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
4.1 โครงการฝกอบรมความรูเบ้ืองตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย สบก. 27,100 
4.2 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ สบส. 175,000 
4.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สบส 75,000 
4.4 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะแกเจาหนาท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กพร. 170,000 
4.5 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของสํานักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร ี
กพร. 350,000 

4.6 โครงการเสรมิสรางความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษ กพร. 100,000 
4.7 โครงการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเปนขาราชการท่ีด ี กพร. 439,000 
4.8 โครงการสรางเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจรติ และประพฤติมิชอบ

ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ศปท. 44,000 

4.9 โครงการจดัทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน สบก./สบส. 
ไมใชงบประมาณ 4.10 โครงการเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือใชในภารกิจแตงตั้งท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับผิดชอบ 
สบส./สาํนัก/

กองท่ีเก่ียวของ 
รวม 1,380,100 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,479,400 
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รายละเอียดโครงการ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ดานการวิเคราะหเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี) 

• การดําเนินการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) (ดานการ
วิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี) ผานกิจกรรมลงพืน้ทีเ่พื่อติดตามความกาวหนาและศึกษาดูงาน
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในหัวขอเรื ่อง การจัดการพ้ืนท่ีสงวนชีวมณฑล พ้ืนท่ีชุมน้ํา 
และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จํานวน 6 ครั้ง   

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 411,300 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลติ  บุคลากร สลค. (ดานการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี) ไดรับความรูและ

ประสบการณผานกิจกรรมการลงพื้นทีเ่พือ่ติดตามความกาวหนาและศึกษาดูงานการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  

o ผลลัพธ  การปฏิบัติราชการของ สลค. ทัง้ในสวนของการวิเคราะหเรือ่งและการจัดทําบันทึก
เสนอคณะรัฐมนตรี และการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรูและประสบการณผานกิจกรรม

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี    
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  

- จํานวนองคความรู /คู มือการทํางานในเรื ่องที ่มีความสําคัญที่เพิ ่มขึ ้นจากการจัดทําโดย
ผูเขารวมโครงการอยางนอย 4 องคความรู 

- รอยละ 75 ของผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของผูเขารวมโครงการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) เสนอขออนุมัติโครงการ             
2) ดําเนินโครงการ             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
4) ติดตามและประเมินผล             
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1.2 โครงการปรบัปรงุแกไขพระราชกฤษฎกีาวาดวยการเสนอเรือ่งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

• การดําเนินการ ปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและสํานักนิติธรรม  

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  

และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
(ฉบบัแกไข) มีผลใชบังคับ 

o ผลลัพธ  แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ
วิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง

และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548   

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  รอยละของการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ประชุมยกราง พ.ร.ฎ.              
2) ประชุมยกรางระเบียบ              
3) ขอความเห็นชอบจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(คณะกรรมการตรวจราง
กฎหมาย) 

              

4) ปรบัปรงุแกไขตามขอเสนอ
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

             

5) เสนอ ลคร. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

             

6) นําเสนอ ครม. ใหความ
เห็นชอบสง สคก. 
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1.3 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

• การดาํเนนิการ จัดทําองคความรู/คูมือการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี    

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักนิติธรรม กองการประชุมคณะรัฐมนตรี และสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  องคความรู/คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
o ผลลัพธ  การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีมีความถูกตองและรวดเร็ว 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนองคความรู/คูมือการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

ท่ีปรับปรุงหรือจัดทําข้ึนใหมแลวเสร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด   
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ   

- รอยละความพึงพอใจของผูบริหารท่ีมีตอคุณภาพขององคความรูท่ีจัดทําข้ึน 
- รอยละความพึงพอใจของคณะรฐัมนตรีท่ีมีตอคุณภาพเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) กําหนดเปาหมาย ระยะท่ี 1              
2) ยกรางองคความรู/คูมือ             
3) เสนอรางองคความรู/คูมือตอ 

ลคร. 
            

3.1) Checklist การเสนอ
เรื่องตอ ครม. ในภาพรวม 
(สวค.) 

            

3.2) ข้ันตอนการพิจารณา
แหลงเงินของโครงการท่ี
รัฐวิสาหกิจเสนอเรือ่งตอ 
ครม. (สวค.) 

            

3.3) Checklist การเสนอ
เรื่องการใชประโยชนจากท่ี
ของแผนดนิ (สวค.) 

            

3.4) แนวทางการดาํเนินการ
ของรัฐบาลเก่ียวกับราง พ.ร.บ. 
ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา (สนธ.) 

            

3.5) คูมือการจัดทําบันทึก
เสนอเรือ่งฯ เก่ียวกับ
มาตรการภาษี (สนธ.) 

            

3.6) คูมือการปฏิบัติงาน 
พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา 
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ระยะเวลา 
กจิกรรม 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พ.ร.ฎ. ปดประชุมรัฐสภา 
และ พ.ร.ฎ. ขยายเวลา
ประชุมรัฐสภา (สนธ.) 
3.7) คูมือปฏิบัติและขอควร
พิจารณาของ สลค. กรณกีาร
เสนอเรื่องรางกฎหมาย
เก่ียวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยของสวน
ราชการ เพ่ือเขาสูการ
พิจารณาของ ครม. (สนธ.) 

            

3.8) แนวทางการจัดทํา
สรุปผลการประชุม ครม. 
(กปค.) 

            

3.9) คูมือการจัดทําระเบียบ
วาระการประชุม ครม. ใน
รปูแบบเอกสาร(กปค.) 

            

4) กําหนดเปาหมาย ระยะท่ี 2             
5) ยกรางองคความรู/คูมือ             
6) เสนอรางองคความรู/คูมือตอ 

ลคร. 
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ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 โครงการจัดการเรียนรูเพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (การลงพ้ืนท่ี
เพ่ือติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายสําคัญของรัฐบาล) 

• การดําเนินการ การลงพื้นทีต่ิดตามมติคณะรัฐมนตรี และการสัมมนา/ฝกอบรมและการศึกษา 
ดูงานในเรื่องท่ีเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 1,308,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดรับความรูและประสบการณ 

ผานกิจกรรมการเรียนรู 
o ผลลัพธ  การปฏิบัติงานของ สลค. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  บุคลากรที ่ปฏิบัติหนาที ่ของ สลค . ไดรับความรู และประสบการณผาน

กิจกรรมการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 80  
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  รอยละ 80 ของผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของ

บคุลากร 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) เสนอขออนุมตัิโครงการ             
2) ดาํเนินการฝกอบรม             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
4) ติดตามและประเมินผล             
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2.2 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและติดตามนโยบายสําคัญ 

• การดําเนินการ จัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและติดตาม
นโยบายสําคัญ จํานวน 18 เรื่อง 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ และสํานักสงเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลติ  องคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและติดตามนโยบาย

สําคัญ 

o ผลลัพธ  การนําองคความรู ไปใชประกอบการจัดทําเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีและติดตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาล 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและ

ติดตามนโยบายสําคัญที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ ้นใหมแลวเสร็จตามเปาหมาย 
ท่ีกําหนด  

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ รอยละ 75 ของผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) กําหนดเรื่องเปาหมาย             
2) ยกรางองคความรู             
3) เสนอองคความรูตอ ลคร.             

3.1) การชวยเหลอืประชาชน
ผูไดรับผลกระทบจากภยัแลง 

            

3.2) มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร (ขาว) 

            

3.3) มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร (ยางพารา) 

            

3.4) โครงการเพ่ิมความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารฐั 

            

3.5) มาตรการชวยเหลอื SMEs             
3.6) งบประมาณและวิธีการ
ดําเนินการเรื่อง เบ้ียเด็กแรกเกิด 
เบ้ียคนพิการ และเบ้ียผูสูงอาย ุ

            

3.7) พืชผลเกษตรเศรษฐกิจ
เฉพาะชนิด (ปาลมนํ้ามัน) 
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ระยะเวลา 
กจิกรรม 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.8) พืชผลเกษตรเศรษฐกิจ
เฉพาะชนิด (ออย) 

            

3.9) พืชผลเกษตรเศรษฐกิจ
เฉพาะชนิด (มันสําปะหลัง) 

            

3.10) การแกไขปญหา
แรงงานตางดาว 

            

3.11) การแกไขปญหาการทํา
ประมงผดิกฎหมาย 

            

3.12) การจัดทําความตกลง
ระหวางประเทศ 

            

3.13) โครงการรวมทุนขนาดใหญ 
PPP 

            

3.14) การซื้อขายสินคา G to G             
3.15) การอนุมัติงบกลางของ
รฐับาล 

            

3.16) งบประมาณท่ีอนุมัติใน
การเดินทางไปตางประเทศ 

            

3.17) งบประมาณในการ
ลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

            

3.18) ผลการศึกษาวิเคราะห 
“องคการมหาชน-รัฐวิสาหกิจ” 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 

3.1 โครงการเผยแพรความรู เกี ่ยวกับงานอาลักษณและเครื ่องราชอิสริยาภรณใหแกประชาชนและ
เจาหนาท่ีของรัฐในสวนภูมิภาค 

• การดาํเนนิการ จัดนิทรรศการและบรรยายความรูเกีย่วกับงานอาลักษณและเครือ่งราชอิสริยาภรณ
ในตางจังหวัด ปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 80,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  การเผยแพรพระมหากรุณาธิ คุณและความรู เกี ่ยวกับงานงานอาลักษณและ

เครื่องราชอิสริยาภรณในสวนภูมิภาค 

o ผลลัพธ  ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่เขารวมรับฟงการบรรยายและชมนิทรรศการ
ไดรับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรูเก่ียวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต จํานวนครั้งในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานงานอาลักษณและเครื่องราช-

อิสริยาภรณในสวนภูมิภาค ปละ 1 ครั้ง 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ รอยละ 80 ของประชาชนและเจาหนาที ่ของรัฐที ่เขารับฟงการบรรยาย 

และชมนิทรรศการไดรับความรู เกี ่ยวกับงานอาลักษณและเครื ่องราช-
อิสริยาภรณเพ่ิมมากข้ึน 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ตั้งคณะทํางาน             
2) สํารวจพ้ืนท่ีดําเนินการ 

และประสานการเตรยีมการ 
            

3) จัดเตรียมขอมลูและวัสด-ุ 
อุปกรณ 

            

4) ดาํเนินการ             
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3.2 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการ

ปฏิบัติงานราชการในพระองค 

• การดําเนินการ จัดสัมมนาโดยใหเจาหนาที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณซึ่งไดปฏิบัติ
หนาทีพ่ระทีน่ั ่งนําเหตุการณจากการปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน ตลอดจนสภาพปญหาทีเ่กิดขึ้น 
รวมท้ังการแกไขปญหาเฉพาะหนามาถายทอด รวมกับการฝกปฏิบัติในการทูลเกลาฯ ใหเกิดความชํานาญ 
และเพ่ือเปนการสับเปลี่ยนหรือทดแทนบุคคลากรในอนาคตใหแกบุคคลากร 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 300,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  ขาราชการท่ีเขารับการสัมมนาไดรับการถายทอดความรูและไดรับการฝกปฏิบัติงาน 

ในการทูลเกลาฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ 
o ผลลัพธ  ขาราชการที ่เขารวมสัมมนานําความรู เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานหนาทีพ่ระที ่นั่ง 

และการฝกปฏิบัติดังกลาวไปปฏิบัติไดจริง 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต ผู เขารวมสัมมนาสามารถปฏิบัติงานหนาพระที่นั ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ ผูเข ารวมสัมมนาสามารถปฏิบัติงานหนาพระที่นั ่งในการทูลเกลาฯ ถวาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยไมมีขอผิดพลาด 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) อนุมัติโครงการ             
2) ตั้งคณะทํางาน             
3) รวบรวมขอมลู             
4) จัดสมัมนา             
5) สรปุผลการสมัมนา             
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3.2 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค 

• การดําเนินการ จัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักอาลกัษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  องคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค 
o ผลลัพธ  การปฏิบัติงานดานราชการในพระองคเปนไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม

ปฏิบัติท่ีสมพระเกียรติ 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองคที่ปรับปรุงหรือ

จัดทําข้ึนใหมแลวเสร็จแลวเสร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด   
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  รอยละ 100 ของการปฏิบัติงานดานราชการในพระองคเปนไปตามโบราณ

ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสมพระเกียรติ  

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) กําหนดเรื่องเปาหมาย             
2) ยกรางองคความรู             
3) เสนอองคความรูตอ ลคร.             

งานราชการในพระองค             
3.1) คูมือการแตงตั้งและการ
พนจากตําแหนงของ
ขาราชการ บุคคลและคณะ
บุคคลประเภทตาง ๆ รวมท้ัง
การปฏิบัตเิก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ตามราชประเพณ ี

            

3.2) คูมือการประสานงาน
แจงหมายกําหนดการพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและกําหนดการ
เสด็จฯ แก ครม. และคูสมรส 
และผูติดตาม 

            

3.3) การปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานหนาพระท่ีน่ังและ
การตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหแก ครม. 
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ระยะเวลา 
กจิกรรม 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.4) คูมืองานการขอ
พระราชทานพระมหากรณุา
และขอพระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะห และงาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

            

 งานแตงต้ังบุคคลและคณะ
บุคคลท่ีไมตองนําความ
กราบบังคมทูลฯ 

            

 3.5) คูมือการแตงตั้ง
ขาราชการการเมืองและการ
แตงตั้งคณะกรรมการ 

            

 งานราชกจิจานเุบกษา             
 3.6) คูมือการนําเรื่องประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
 

4.1 โครงการฝกอบรมความรูเบ้ืองตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย  

• การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจ และ 
มีความตระหนักเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานทีร่าชการใหแกขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานจางเหมาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จํานวน 50 คน  

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 27,100 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารกลาง 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. มีความรูความเขาใจในการปองกันและระงับอัคคีภัย 

o ผลลัพธ  บุคลากรมีความรูความชํานาญในการปองกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถ
ระงับอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหมีความปลอดภัยในการทํางานและ 
เกิดผลดีตอองคกร 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจใน

การปองกันและระงับอัคคีภัย 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ หลังจากเขารับการฝกอบรมไปแลว นําความรู ความสามารถกลับไปใช 

ในชีวิตประจําวันไดอยางดี 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ดําเนินการฝกอบรม             
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ             
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4.2 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 

• การดาํเนนิการ จัดสัมมนาและจัดประชุมชี้แจงและรับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุงฐานขอมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 175,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  ผูเขารวมการสัมมนาฯ ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

ดานสารสนเทศ 

o ผลลัพธ  มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเขารวมสัมมนาฯ มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการ

ปฏิบัติงานดานสารสนเทศ และมีรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ที่จะระบุ
ขอเสนอแนะทีเ่ กีย่วของกับการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดาน
สารสนเทศ 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ รอยละ 80 ของผูใช/ผูรับบริการงานดานสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจ
ตอสารสนเทศในภาพรวม 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติ

โครงการ 
            

2. ดําเนินการประชุม/สมัมนา             
- ครั้งท่ี 1             
- ครั้งท่ี 2             

3. สรุปผลการดําเนินโครงการ             
4. ตดิตามและประเมนิผล             
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4.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การดําเนินการ จัดอบรมใหความรูเกีย่วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม (การใชโปรแกรม
สําเร็จรูป) ใหแกบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 75,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ประมาณ 50-100 คน มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใช

คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม เพือ่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.  

o ผลลัพธ  บคุลากร สลค. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีทักษะ ความรู ความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการอบรมสอบผานการอบรมในแตละหลักสูตร 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ รอยละของบุคลากรที่เขารับการอบรมสามารถทําขอสอบไดไมนอยกวา 

รอยละ 80 ของคะแนนสอบในแตละหลักสูตร 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ             
2) เตรียมความพรอมเพ่ือการ

ฝกอบรม 
            

3) จดัฝกอบรม             
4) สรปุผลการดาํเนินโครงการ             
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4.4  โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะแกเจาหนาท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

• การดาํเนนิการ จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญาที่เปนไป
ตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ รวมถึงหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานดานพัสดุ  
การจัดทําและบริหารงบประมาณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลที่สําคัญของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) การเขียนหนังสือราชการ ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับขาราชการพลเรือน วินัย และจริยธรรมใหแกผูปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
เจาหนาที่ของทุกสํานัก/กองที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของสํานัก/กอง และกลุม
ตรวจสอบภายใน 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 170,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซือ้จัดจาง 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

o ผลลัพธ  ผูเขารับการอบรมสามารถนําทักษะความรูและความเขาใจทีไ่ดรับไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนใหภารกิจของ สลค. บรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของจํานวนผู เขารับการอบรมมีทักษะความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ การบริหารงานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจางของ สลค. เปนไปดวยความรวดเร็ว 

ถูกตอง และโปรงใส 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ติดตอวิทยากร             
3. ดําเนินการสัมมนา             
4. สรปุผลการดาํเนินโครงการ             
5. ตดิตามและประเมนิผล             
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4.5  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

• การดําเนินการ จัดอบรมทางดานวิชาการทีส่อดคลองกับการสรางความรูและความเขาใจในกฎ 
ระเบียบ หลักจริยธรรมคุณธรรม หลักกฎหมายเบื้องตน และการทํางานเปนทีมและการแกไขปญหา
เฉพาะหนา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไดรับความรูตามหลักธรรมาภิบาล อันจะ
สงผลใหการบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุตามเปาหมายของประเทศและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนโดยรวม ใหแกบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทุกระดับ จํานวน 50 คน 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 350,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  สลค. มีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สลค. ใหแก

บุคลากร สลค. ทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไดรับความรู
ตามหลักธรรมาภิบาล 

o ผลลัพธ  การปฏิบัติราชการของผูเขารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต บุคลากร สลค. ทุกระดับ จํานวน 50 คน ไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สลค. 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของ

ผูเขารับการอบรมเพ่ิมข้ึน (เทียบกับผลการประเมินครั้งกอน) 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. ติดตอประสานงานวิทยากร/

หนวยงานเพ่ือดําเนินโครงการ 
            

3. ดาํเนินการฝกอบรมและศกึษา
ดูงาน 

            

4. สรปุผลการดาํเนินโครงการ             
5. ตดิตามและประเมนิผล             
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4.6  โครงการเสริมสรางความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  

• การดาํเนนิการ บุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เขารวมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 
แลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรู  ความเห็น แนวคิดและวิธีการพัฒนาการเรียนรูดวยระบบ  
e-Learning 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 100,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

o ผลลัพธ  การปฏิบัติงานของบุคลากร สลค. ผูเขารวมโครงการที่มีความเกี่ยวของกับการใช
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบคุลากร สลค. ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สลค. 

ผูเขารวมโครงการในสวนท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน ไมนอยกวา
รอยละ 80 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1) ขออนุมัติโครงการ                
2) ประสานผูใหบริการ

หลักสตูรพัฒนาทักษะ
ภาษาดวยระบบ e-
Learning 

               

3) ดาํเนินการฝกอบรม  
(เรียนรูดวยตนเอง) 

               

4) วิทยากรบรรยายให
ความรูเพ่ิมเตมิ  
(เดอืนละ 1 ครั้ง) 

               

5) ตดิตามและประเมนิผล                
6) สรปุผลการดาํเนิน

โครงการ 
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4.7  โครงการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี  

• การดาํเนนิการ ดําเนินการฝกอบรมขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 439,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีการฝกอบรมสัมมนา “หลักสูตรการเปน

ขาราชการท่ีดี” ใหแกขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของ สลค. 
เพ่ือปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการท่ีดี 

o ผลลัพธ  ขาราชการกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาและปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี 
เสริมสรางสมรรถนะและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ สงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางาน 
รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธทีด่ี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกัน โดยเนน
การเรียนรูจากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต ขาราชการที่อยู ระหวางทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการของ สลค. ไดรับการ

ฝกอบรมสมัมนา “หลักสูตรการเปนขาราชการท่ีดี” 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ

ของผูเขารับการฝกอบรม โดยเฉพาะการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรม 
ในการทํางาน 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ติดตอวิทยากร             
3) ดําเนินการอบรม             
4) สรปุผลการดาํเนินโครงการ             
5) ตดิตามและประเมนิผล             
 
 



47 
แผนปฏิบัติ ราชการสํ านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจําป งบประมาณ พ .ศ .  2559  

 
 
4.8  โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  

• การดาํเนนิการ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 44,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตและกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดรับความรูเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

o ผลลัพธ  บคุลากร สลค. มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชกับการทํางาน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ท่ีเขารวมโครงการมีความรู เกี ่ยวกับหลัก

คุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงการนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ สลค. ไมมีเรือ่งรองเรียนเกี่ยวกับเรื ่องคุณธรรมจริยธรรม และการทุจริต 

คอรรัปชันในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) กําหนดแนวทางการดาํเนินการ

และขออนุมัตโิครงการ 
            

2) จดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ             
3) ศึกษาดูงานกลุมงานคุมครอง

จริยธรรมสวนราชการอ่ืน/
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ
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4.9 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน 

• การดําเนินการ จัดทําองคความรู/คูมือในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารกลางและสํานักบริหารงานสารสนเทศ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  องคความรู/คูมือในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน 

o ผลลัพธ  การปฏิบัติงานดานการบริหารภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายในที่ปรับปรุงหรือจัดทํา

ข้ึนใหมเปนไปแลวเสร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด   
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  รอยละ 75 ของผู บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ดานการบริหารภายใน 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) กําหนดเรื่องเปาหมาย             
2) ยกรางองคความรู             
3) เสนอองคความรูตอ ลคร.             

3.1) คูมือการใชระบบงาน
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ 
ครม. (CSR) 

            

3.2) คูมือระบบคนหามติ 
ครม. แบบ Google Search 

            

3.3) คูมือระบบงานเพ่ือ
เรยีกดรูะเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีดวย
เครื่องแท็บเลต็ (M-Vara) 
(สบส.) 

            

3.4) คูมือการใชงานระบบ
คนหาขอมูลคณะกรรมการท่ี
แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(สบส.) 

            

3.5) คูมือการเช่ือมโยง
ระบบฐานขอมลูภายใน 
สลค. ใหสืบคนไดจาก
หนาจอเดียว (สบส.) 

            

3.6) คูมือการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีตาง ๆ (สบก.) 
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ระยะเวลา 
กจิกรรม 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.7) การจัดทําฐานขอมลู
คณะกรรมการ ท่ี ลคร. เปน
กรรมการ (สบก.) 

            

3.8) คูมือการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ (สบก.) 

            

3.9) คูมือการขอโอน
เปลีย่นแปลงรายการ
งบประมาณ (สบก.) 

            

3.10) คูมือการจัดทํา 
Career Path ของ UIS 

            

3.11) คูมือการจัดทํา
เงินเดือน (สบก.) 

            

3.12) คูมือการคัดเลือก
ขาราชการเพ่ือรับทุนรัฐบาล
ไปศึกษา ณ ตางประเทศ 
(ตามหลักเกณฑ ว 13/56) 
(กพร.) 

            

3.13) คูมือการอนุรักษ
เอกสาร 

            

3.14) คูมือการจัดเลีย้ง
คณะรฐัมนตร ี

            

3.15) คูมือการจัดทํา
โครงสรางการแบงสวน
ราชการ สลค. (กพร.) 

            

3.16) คูมือการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงท่ีตองจัดทํา
ผลงานวิชาการทุกระดับ 
(สบก.) 
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1.10 โครงการเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือใชในภารกิจแตงตั้งท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ 

• การดําเนินการ พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลสําคัญทั้งภายในและหนวยงานภายนอกสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพ่ือใชในภารกิจแตงตั้งท่ี สลค. รับผิดชอบ ประกอบดวย การแตงตั้ง 
ทีต่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี อาทิ ขาราชการพลเรือน ขาราชการการเมือง และคณะกรรมการ 
ท่ีแตงตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และการแตงตั้ ง ท่ีไมตองเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี อาทิ คณะรัฐมนตรี บุคคลและคณะบุคคลใหดํารงตําแหนงท่ีตองนําความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และการขอพระราชทานยศ 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารงานสารสนเทศ และสํานัก/กองท่ีเก่ียวของ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลติ  สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลทีส่ําคัญทัง้ภายในและหนวยงานภายนอก สลค. เพื่อใช

ในภารกิจแตงตั้งท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ  
o ผลลัพธ  สลค. มีขอมูลเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการแตงตั้งไดอยางถูกตอง ครบถวน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต มีระบบเชื ่อมโยงฐานขอมูลที่สําคัญทั้งภายในและหนวยงานภายนอก สลค. 

จํานวน ๑ ระบบ 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลภายใน สลค. และเชื่อมโยงฐานขอมูลของหนวยงาน

ภายนอกเพ่ือใชในภารกิจแตงตั้งท่ี สลค. รับผิดชอบจํานวน ๔ ฐานขอมูล 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑) ประชุมหารือรวมกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือกาํหนดขอบเขตของ
โครงการ 

            

๒) การเชือ่มโยงฐานขอมลูหนวยงาน
ภายใน สลค. 

            

  ๒.๑) พัฒนาโปรแกรมเช่ือมโยงขอมูล             
  ๒.๒) ฝกอบรมระบบเช่ือมโยงขอมูล
เพ่ือการแตงตั้งฯใหกับสํานักท่ีเก่ียวของ 

            

๓) การเชื่อมโยงฐานขอมูลหนวยงาน
ภายนอก สลค. 

            

  ๓.๑) รวบรวมรายละเอียดรายการ
ขอมูลท่ีตองการเช่ือมโยงของหนวยงาน
ภายนอก 

            

  ๓.๒) เช่ือมโยงฐานขอมลูขาราชการ
พลเรอืน ของสาํนักงาน ก.พ. 
 

            



51 
แผนปฏิบัติ ราชการสํ านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจําป งบประมาณ พ .ศ .  2559  

 
 

ระยะเวลา ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ๓.๓) เช่ือมโยงฐานขอมลูสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

            

  ๓.๔) เช่ือมโยงฐานขอมลู
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

            

  ๓.๕) เช่ือมโยงทะเบียนผูตองขัง ของ
กรมราชทัณฑ กระทรวงยตุิธรรม 

            

  ๓.๖) จัดทํา/ปรับปรุงคูมือการใชงาน
ระบบเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือการแตงตั้งฯ 

            

  ๓.๗) ฝกอบรมระบบเช่ือมโยงขอมูล
เพ่ือการแตงตั้งฯใหกับสํานักท่ีเก่ียวของ 
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

- - - 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- - - 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 
3.1 การจัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ สบก. 556,603,100 
3.2 การจัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ สบก. 58,294,900 
3.3 การจัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ  

และสัญญาบัตรฯ 
สอค. 9,000,000 

รวม 623,898,000 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลัก 
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบใหมทดแทนระบบเดิม 

สบส. 44,125,600 

รวม 44,125,600 
งบประมาณรวมท้ังส้ิน 668,023,600 
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 
- ไมมีรายการ - 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
- ไมมีรายการ – 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 

3.1 การจัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ 

•  การดาํเนนิการ จัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนท่ีกําหนด 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 556,603,100 บาท (งบรายจายอ่ืน) 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารกลาง 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ประมาณการสราง
เครื่องราชฯ และ
แจงผูรับจางเสนอ
ราคาฯ 

             

2) จัดประชุม คกก. 
บริหารการสราง-
ซอมเครื่องราชฯ 

             

3) ขออนุมัติจัดทํา
สัญญาจางฯ 

             

4) ตั้ง คกก. ตรวจรับ
พัสดุฯ 

             

5) ผูรับจางดําเนินการ
ตามสญัญาจาง 

             

6) ตรวจรับงาน              
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3.2 การจัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ 

•  การดาํเนนิการ จัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนท่ีกําหนด 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 58,294,900 บาท (รายจายอ่ืน) 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารกลาง 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) ประมาณการซอม
เครื่องราชฯ และ
แจงผูรับจางเสนอ
ราคาฯ 

             

2) สํารวจเครื่องราชฯ 
รับคืน 

             

3) จัดประชุม คกก. 
บริหารการสราง-
ซอมเครื่องราชฯ 

             

4) ขออนุมัติจัดทํา
สัญญาจางฯ 

             

5) ตั้ง คกก. ตรวจรับ
พัสดุฯ 

             

6) ผูรับจางดําเนินการ
ตามสญัญาจาง 

             

7) ตรวจรับงาน              
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3.3 การจัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ 

•  การดําเนินการ จัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ ตาม
จํานวนท่ีกําหนด 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 9,000,000 บาท (งบดําเนินงาน) 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) จัดพิมพ ครั้งท่ี 1             
2) จัดพิมพ ครั้งท่ี 2             
3) จัดพิมพ ครั้งท่ี 3             
4) จัดพิมพ ครั้งท่ี 4             
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
 

การจดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรกัษาความปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดมิ  

• การดําเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหสามารถรองรับการใชงาน 
บนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 44,125,600 (งบลงทุน) 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1) จดัทําขอบเขต
ของงาน (TOR) 

             

2) ขออนุมตั ิ              
3) จัดซื้อจัดจาง              
4) สงมอบงาน              
5) ตรวจรับงาน              
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สวนที่ 4  

การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบรายงานผลการดาํเนนิโครงการ/รายการจัดซ้ือจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ช่ือโครงการ/รายการ    (1)          
แผนงาน (ระบุไดมากกวา 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนปฏิบัติการ ICT   แผนอ่ืน ๆ ....................... 
ผูรับผิดชอบ    (3)         
งบประมาณ งบประมาณ    (4)  จํานวน  (5) บาท 
ตัวช้ีวัดผลผลิต    (6)        
ตัวช้ีวัดผลลัพธ    (7)    
ช่ือผูประสานงาน    (8)    หมายเลขโทรศัพท     (9)         

กจิกรรม 
(10) 

รอยละของ
กจิกรรม 

(11) 
ผลการดําเนนิการตามกจิกรรม/ 

ปญหาและอุปสรรค 
(12) 

รอยละของ
ผลการ

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม 

(13) 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
งบประมาณ 

ใชไป 
(16) 

หมายเหตุ 
(17) 

ตามแผน 
(14)  

ดําเนนิการจริง 
(15) 

        
        
        

รวมรอยละ 
ตามแผนการดําเนนิกจิกรรม 

 รวมรอยละ 
ตามผลการดําเนนิกจิกรรม 

     

 
(18) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใสเครื่องหมาย  ใน  ดานลางน้ี) 
 เปนไปตามกําหนดเวลา  ลาชากวากําหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแกปญหา) 

สาเหตุ แนวทางการแกไขปญหา 
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คําอธบิายแบบรายงานผลการดาํเนินโครงการและรายการจัดซือ้จัดจางท่ีสําคัญ 

   
 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย 18 ชอง ดังนี้ 
ชองท่ี 1  ช่ือโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการท่ีดําเนินการ  
ชองท่ี 2  แผนงาน ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  โดยระบุไดมากกวา 1 แผน 
ชองท่ี 3  ผูรับผิดชอบ ระบุหนวยงานผูเปนเจาของโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 4  งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ 
ชองท่ี 5 จาํนวน ระบุจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ชองท่ี 6 ตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 7 ตัวช้ีวัดผลลัพธ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 8 ช่ือผูประสานงาน ระบุชื่อผูประสานงานโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 9 หมายเลขโทรศพัท (ผูประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพทผูประสานงานโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 10 กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 11 รอยละของกิจกรรม ระบุสัดสวนความสําคัญของกิจกรรมโดยกําหนดเปนรอยละ รวมทุก

กิจกรรมเทากับรอยละ 100 
ชองท่ี 12  ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/ปญหาและอุปสรรค แสดงขอมูลหรืออธิบายผลการ

ดําเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปญหาและอุปสรรคที่ทําใหผลการดําเนินงาน 
ไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ/รายการ 

ชองท่ี 13 รอยละของผลการดําเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดสวนของกิจกรรมทีด่ําเนินการแลวเสร็จ 
โดยกําหนดเปนรอยละ รวมความสําเร็จทุกกิจกรรมเทากับรอยละ 100 

ชองท่ี 14 ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ระบุเดือน ป ที่คาดวาจะดําเนินกิจกรรม ตามท่ีกําหนดไวใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ 

ชองท่ี 15 ระยะเวลาดําเนินการจริง ระบุเดือน ป ท่ีดําเนินการจริง 
ชองท่ี 16 งบประมาณใชไป ใสจํานวนงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 17 หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพ่ิมเติม (ถามี) 
ชองท่ี 18  ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการลาชากวา

กําหนดเวลาใหระบุสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา  

หมายเหตุ 1. คณะทํางานเรงรัดการใชจายงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินโครงการตอคณะทํางานฯ ทุกเดอืน และสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.) จะจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 2. กรณีท่ีสํานักและกองจัดทํารายละเอียดของโครงการครบถวน สปค. จะใสขอมูลในชองที ่1-7, 10, และ 14 
ใหเรียบรอย โดยสํานักและกองจะเปนผูจัดกรอกขอมูลในชองท่ี 8-9,  11-13 และ 15-18 
 3. หากสํานักและกองมีความจําเปนตองปรับแกขอมูลสําคัญของโครงการ เชน กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนจากท่ีเคยกําหนดไวเดิม ขอใหสงรายละเอียดให สปค. ดวย 
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ส่วนที่ 5  
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

อํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
1. สํานักบริหารกลาง 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนําเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ  
(3) ให้บริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ  

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ดําเนินการเก่ียวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด คณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 

ส่วนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เก่ียวกับการประชุม 

(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี 
คณะต่าง ๆ รวมท้ังการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับสํานักนิติธรรม สํานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
                                                 
 ลําดับที่ 1- 8 เป็นอํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549  
 ลําดับที่ 9-11 เป็นอํานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
 ลําดับที่ 12  เป็นอํานาจหน้าที่ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์  

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 
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3. สํานักนิติธรรม  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายและเร่ืองที่เก่ียวกับกฎหมาย รวมทั้ง
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองดังกล่าวให้ 
ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายเพ่ือนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 

(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนําร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(4) ประสานการจัดทําคําช้ีแจงและคําให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(6) ประสานงานกับรัฐสภา ในการนําร่างกฎหมายและเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ช้ีแจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

(7) ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาและ 
คําวินิจฉัยของศาล และเรื่องสําคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

(8) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(9) ตรวจสอบ จําแนกประเภทและจัดลําดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทําข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเร่ืองสําคัญต่าง ๆ  
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. สํานักบริหารงานสารสนเทศ  

(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 
แก่คณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  
5. สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และตดิตามนโยบายพิเศษ  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความม่ันคงและการต่างประเทศ และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่เก่ียวข้อง1 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป1 

(3) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

(4) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(5) ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(6) กําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดําเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
                                                 
1  คําส่ังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ 27/2554 เร่ือง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจําสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานายการกอง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อํานวยการกลุ่ม รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และส่ังและ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่ังและปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 
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6. สํานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความม่ันคงและการต่างประเทศ และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการนําเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ 
การประชุมอ่ืน  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. สํานักส่งเสริมและประสานงานคณะรฐัมนตรี  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เ ก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี2 

(2) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เก่ียวข้องในการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมท้ังจัดทําและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(3) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือแถลงต่อ
รัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทําข้อมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการนํานโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดทําข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล 

(5) ดําเนินการพัฒนา กําหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานของ 
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

                                                 
2 มติการประชุมหารือข้อราชการระดับผู้บริหาร คร้ังที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 
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(6) ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเร่ือง 

(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี รายงานผล 
การดําเนินงานประจําปี  การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวช้ีวัด เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  
8. สํานักอาลักษณ์และเครือ่งราชอิสริยาภรณ์  

(1) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลท่ีจะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมท้ังวางแผนและประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์เก่ียวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่น่ังในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดําเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ดําเนินการเก่ียวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเร่ืองต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา 
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์และสมณศักด์ิ การแต่งต้ังและการพ้นจากตําแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม 
ราชประเพณี  ตลอดจนการจัดทําประกาศพระบรมราชโองการที่มิ ใ ช่การเสนอกฎหมาย 
เพ่ือนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 

(4) กํ าหนดมาตรฐาน  หลั ก เกณฑ์  ระ เ บียบ  และ วิ ธีป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ การกําหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักด์ิ ยศ ตําแหน่ง และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์3 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

                                                 
3  คําส่ังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 46/2555 เร่ือง การโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานพัสดุเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และ

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 
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9. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(1)  เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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12. สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา 

(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี 
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์ิ และ

กําหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน 
(5) จัดทําธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ 

และถ่ายเอกสาร 
(6) จัดทําและจําหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ

ต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  
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ภาคผนวก 2 
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