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บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดใหความสําคัญแกการดําเนินการตามยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนยุทธศาสตรของ สลค. และ
นโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค. ไดมีการทบทวนวิสัยทัศน
และยุทธศาสตรเพื่อใหการดําเนินงานของ สลค. สอดคลองกับสถานการณและโครงสราง สลค. ทีป่ รับปรุงใหม
โดยแบ ง ภารกิ จ เป น 4 กลุ ม ภารกิ จ ของ สลค. ได แ ก (1) กลุ ม ภารกิ จ งานเสนอเรื ่อ งต อ คณะรั ฐ มนตรี
(2) กลุมภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) กลุม ภารกิจงานราชการในพระองค
และ (4) กลุม ภารกิจงานบริหารภายใน ภายใตวิสัยทัศน “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเ ปน กลไกหลัก
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี”** และยุทธศาสตรของ สลค. ซึ่งประกอบดวย
ยุ ทธศาสตร ที่ 1 การเสริ มสร า งประสิทธิภ าพในการวิเคราะหเ รื่อ งเสนอคณะรัฐ มนตรี ยุท ธศาสตรที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูลสําหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
สลค. ได ดํา เนิ น การปรับ ปรุงโครงสราง สลค. โดยแบงภารกิจ เปน 4 กลุมภารกิจ ไดแก
1) กลุมภารกิจงานเสนอเรื่องตอคณะรัฐ มนตรี 2) กลุมภารกิจ งานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 3) กลุมภารกิจงานราชการในพระองค และ 4) กลุมภารกิจงานบริหารภายใน
- สํานักวิเคราะหเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี
- สํานักนิติธรรม
- กองการประชุม
คณะรัฐมนตรี
- สํานักอาลักษณและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
- กลุมงานราชกิจจา
นุเบกษา

งานเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี

งานติดตามมติ
คณะรัฐมนตรี

Cluster งานของ สลค.
งานราชการ
ในพระองค

งานบริหงารภายใน
านบริหาร
งานบริ
ภายใน

- กลุม งานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานฯ
- กลุม งานเลขานุการ คกอ.

- สํานักพัฒนา
ยุทธศาสตรและ
ติดตามนโยบายพิเศษ
- สํานักสงเสริมและ
ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี
- สํานักบริหารกลาง
- สํานักบริหารงาน
สารสนเทศ
- กลุม ตรวจสอบภายใน
- กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร
- ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต

** เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศนตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณ จากการประชุม
หารือเพื่อทบทวนเปาหมายและตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
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แผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค.
ได รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เพื ่อ ดํ า เนิ น โครงการและรายการ
จัดซื ้อจั ด จ า งที ่สํ าคั ญ งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 671,503,000 บาท แบงเปน (1) การดํ า เนิ น โครงการ
รวม 18 โครงการ วงเงิน 3,479,400 บาท และ (2) การดําเนินรายการจัดซือ้ จางที่สําคัญ รวม 4 รายการ
วงเงิน 668,023,600 บาท สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
วิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
จํานวน
งบประมาณ
(บาท)
3
411,300

รายการ
จํานวน
งบประมาณ
(บาท)
-

2

1,308,000

-

-

3

380,000

3

623,898,000

10

1,380,100

1

44,125,600

18

3,479,400

4

668,023,600

ในส ว นของการติ ดตามผลการดําเนิน โครงการและรายการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบั ติ
ราชการ สลค. ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได กํ าหนดให มี การรายงานผลการดํ า เนิ น โครงการต อ
คณะทํางานเรงรัดการใชจายงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกเดือน และจัดทํารายงานผล
การดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน เพื่อเรงรัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและเปนไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี



พันธกิจ :

1. ใชองคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สาํ คัญ เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดแกประเทศชาติและประชาชน


1. เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะหและขอมูลที่มีคุณภาพ

ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี


เปาประสงค
1. การนําองคความรูมาใชในการวิเคราะหเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ประชาชนจะไดรับประโยชนสงู สุด
2. มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกตอง ชัดเจน สามารถปฏิบัตไิ ด
3. งานเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพรอม
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

1. พัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการเสนอเรือ่ งตอ
คณะรัฐมนตรีใหมี
มาตรฐานและพรอม
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง

2. ระบบงานและฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

นโยบายสําคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน

เปาหมาย :

3. บุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถทีห่ ลากหลาย



และพรอมปฏิบัติงานภายใตสถานการณตา ง ๆ

4. สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัตงิ านใหมี

ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก







เปาประสงค

เปาประสงค

เปาประสงค

การขับเคลือ่ นระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี

1. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
เปนไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ
2. ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน

1. บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบตั ิงานไดในทุกสถานการณ
เอือ้ ตอการพัฒนาองคกร สลค. ในอนาคต
2. ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย









กลยุทธ

กลยุทธ

กลยุทธ

กลยุทธ

2. พัฒนาองคความรูในการ
วิเคราะหเรือ่ งเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหมีความ
สมบูรณ

1. พัฒนาฐานขอมูลและ
ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี

2. ปรับปรุงกระบวนการ
ในการแจงยืนยัน
มติคณะรัฐมนตรี

1. จัดทําคูมือ/แนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการ
ในพระองค

2. พัฒนาแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษา
ใหมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาบุคลากรให
2. พัฒนาระบบการทํางาน
สามารถปรับตัวรองรับ
ของ สลค. ใหมีวิธีการ
การเปลี่ยนแปลง/การ
ปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน
พัฒนาในอนาคตและ
และปรับปรุงระบบ
มีทกั ษะในการวิเคราะห
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีเหตุผล และ
ใหทันสมัย และสนับสนุน
มีภูมิคุมกันตอการ
การปฏิบัติงานได
เปลี่ยนแปลง
ในทุกสถานการณ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย

6
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559

การพัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการใหบริการ

ประสิทธิผล

แผนที่ยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกตอง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได

งานเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานและพรอมตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลง

การนําองคความรูมาใชในการ
วิเคราะหเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุด

การขับเคลื่อนระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองคเปนไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ไดในทุกสถานการณ เอื้อตอ
การพัฒนาองคกร สลค. ในอนาคต
ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
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โครงสรางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
สํานักบริหารกลาง

สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สํานักนิติธรรม

สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารงานสารสนเทศ

สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)
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ภารกิจสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํา นั กเลขาธิการคณะรั ฐ มนตรี มีภ ารกิจ เกี่ย วกับ ราชการของคณะรัฐ มนตรี การประสาน
ราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค การประสานราชการกับกระทรวง กรม
และหน ว ยงานอื ่น ๆ ของรัฐ และภารกิ จ เกีย่ วกั บประชาชน โดยพัฒ นาระบบขอมูล เพื่อการตัดสิน ใจของ
ฝายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผนดินเพือ่ นําไปสูการบริหารราชการแผนดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
มุงผลสัมฤทธิ์ และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เกี่ยวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณารางกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกั บ ส ว นราชการในพระองคเกี่ย วกับ ภารกิจ ของนายกรัฐ มนตรีห รือ
คณะรัฐมนตรีที่จะตองขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความเรียบรอย
5. บริ การและเผยแพร ข อมู ล ขา วสารของทางราชการเกี่ย วกั บ งานในอํา นาจหน าที่แ ก
ประชาชน
6. ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สวนที่ 2
ตัวชีว้ ดั การประเมินกิจกรรมตามกลุม ภารกิจ (Cluster)
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ตัวชีว้ ัดการประเมินกิจกรรมตามกลุม่ ภารกิจ (Cluster)
กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1. การนําองค์ความรู้
มาใช้ในการวิเคราะห์
เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์
พัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มี
มาตรฐานและพร้อม
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
0
ฉบับ

1
-

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

เสนอร่าง
จัดประชุมสํานัก ยกร่าง
ยกร่าง
พ.ร.ฎ.ฯ
พ.ร.ฎ.ฯ แล้ว
ระเบียบฯ
และกอง
เสร็จ ต่อ ลคร. ภายใน แล้วเสร็จ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา
เดือน ก.พ. 59
ร่าง พ.ร.ฎ.ฯ
และระเบียบฯ

5
0 ฉบับ
เสนอร่าง
ระเบียบฯ
ต่อ ลคร.
ภายในวันที่
18 มี.ค. 59

-

ระดับ
5

-

ร้อยละ
75

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

-

0 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง



4. จํานวนครั้งการผลิต
เอกสารเรื่องจําเป็นเร่งด่วน
ไม่ทันต่อการประชุม
คณะรัฐมนตรี

กปค.

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

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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1. จํานวนร่างกฎหมายที่นํา
สนธ./สอค.
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไม่
เป็นไปตามกําหนด
สวค./สนธ.
2. ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548
3. ร้อยละความพึงพอใจ
กปค.
ของผู้ประสานงานในการ
ประสานงานด้านระเบียบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

น้ําหนัก
(25)
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

2. มติคณะรัฐมนตรีมี
ความถูกต้อง ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้

1. จํานวนมติคณะรัฐมนตรี
พัฒนาองค์ความรู้
หรือข้อสั่งการของ นรม.
ในการวิเคราะห์เรื่อง
ที่สว่ นราชการขอทบทวน
เสนอคณะรัฐมนตรีให้มี
เนื่องจากคลาดเคลื่อนใน
ความสมบูรณ์
สาระสําคัญหรือไม่ชัดเจน

1
2
ข้อผิด
พลาด

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
1
ข้อผิด
พลาด

-

ระดับ
5

รวบรวม
ข้อมูล
(แนว
ปฏิบัติ มติ
ครม.
ฯลฯ)

-

ยกร่าง
มาตรการ
ในการลด
เรื่องที่
เสนอ
ครม. เป็น
วาระจร

-

สนธ.

-

ระดับ
5

-

-

-

-

สวค./สนธ.

-

0 เรื่อง

1 เรื่อง

-

-

-

5
ไม่มี
ข้อผิด
พลาด

เสนอขอ
ความ
เห็นชอบ
มาตรการ
ในการลด
เรื่องทีเ่ สนอ
ครม. เป็น
วาระจร
ปรับปรุง
ระบบการ
ทํางาน
ของ สนธ.
แล้วเสร็จ

0 เรื่อง
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7. ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน
ของ สนธ.

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
ไม่มี
ข้อผิด
พลาด

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

5. จํานวนข้อผิดพลาดในสาระ
กปค.
สําคัญที่ปรากฏในเอกสาร
สรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งส่งให้
สบส. และ ผอ.สพต.
ดําเนินการ
6. ระดับความสําเร็จในการ
สวค./สนธ.
กําหนดมาตรการในการลด
เรื่องที่เสนอ ครม. เป็น
วาระจร

น้ําหนัก
(25)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

น้ําหนัก
(25)

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

ผู้รับผิดชอบ

2. จํานวนร่างกฎหมายที่ คกอ.
ตรวจพิจารณาแล้ว
ส่วนราชการทักท้วงว่ามี
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน

สนธ./
ฝ่ายเลขาฯ
คกอ./กลุ่ม
งาน คกอ.

3. ร้อยละของความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของ สลค. ใน
เชิงนโยบายที่นําไปสู่การ
ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี

สวค./สนธ.

-

ร้อยละ
30

ร้อยละ
10

ร้อยละ
20

ร้อยละ
30

ร้อยละ
40

ร้อยละ
50

สนธ.
4. ร้อยละของเรื่องที่ คกอ.
ให้ความเห็นเรื่องในเชิง
นโยบายเทียบกับจํานวน
เรื่องทั้งหมดที่ คกอ.
พิจารณา
5. ร้อยละขององค์ความรู้
สวค./
ในการปฏิบัติงานด้านการ สนธ./กปค.
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้น
ใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด

-

ร้อยละ
10

ร้อยละ
5

-

ร้อยละ
10

-

ร้อยละ
15

-

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100



1
1 ฉบับ

5
0 ฉบับ
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 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)  ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
0
ฉบับ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กลยุทธ์

3. งานเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐาน
และพร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง

พัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มี
มาตรฐานและพร้อม
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงรูปแบบบันทึกเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ
สวค./สนธ.

น้ําหนัก
(25)

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
ระดับ
5

ปรับปรุง
รูปแบบ
บันทึกฯ ใน
ส่วนของ
สนธ.

-

จัดประชุม
ระหว่าง
สนธ. และ
สวค. เพื่อ
ปรับปรุง
รูปแบบ
บันทึกฯ

-

5
เสนอ
รูปแบบ
บันทึกฯ
ที่ปรับปรุง
ใหม่
ต่อ ลคร.
ภายใน
เดือน ก.พ.
59

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

1

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

เป้าประสงค์

กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตัวชี้วัด

การขับเคลื่อนระบบการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี

1. พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี

1. ร้อยละของฐานข้อมูล
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่
แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด
2. ร้อยละขององค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประมวลมติคณะรัฐมนตรี
และติดตามนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ระดับความสําเร็จในการ
ผลักดันการจัดทําแผนการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ของ ปคร. ตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ
สพต.
(ประมวลมติ
ครม.)

น้ําหนัก
(25)

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
ร้อยละ
80

สพต.
(คู่มือการ
ประมวลมติ
ครม.)

สปค.

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

1
ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
80
90

5
ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

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

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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กลยุทธ์

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
ร้อยละ
80

1
ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
80
90

5
ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

-

0 เรื่อง

1 เรื่อง

-

-

-

0 เรื่อง

-

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)
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-

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

4. ร้อยละขององค์ความรู้ใน
สปค.
(คู่มือการ
การปฏิบัติงานด้านการ
ติ
ดตามมติ
ติดตามมติคณะรัฐมนตรี
ครม.)
และเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้น
ใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
5. ร้อยละของความสําเร็จใน
สปค.
(องค์ความรู้)
การจัดทําองค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนการติดตามผล
การดําเนินการตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
ตามเป้าหมายที่กําหนด
สพต.
6. จํานวนเรื่องที่แจ้งยืนยัน
มติคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน
หรือไม่ทันการณ์
สพต.
2. ปรับปรุงกระบวนการ 1. ระดับความสําเร็จในการ
ในการแจ้งยืนยัน
ปรับปรุงรูปแบบหนังสือ
มติคณะรัฐมนตรี
แจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี

น้ําหนัก
(25)

กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

น้ําหนัก
(25)

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
0 ครั้ง 0 ครั้ง

1
1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

5
0 ครั้ง

สอค.
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
5. ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน
ของ สอค.

สอค.

-

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

สอค.

-

ระดับ
5

-

-

-

-

ปรับปรุง
ระบบ
การทํางาน
ของ สอค.
แล้วเสร็จ
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จัดทําคู่มือ/แนวทาง
1. จํานวนครัง้ ที่การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าพระที่นั่งผิดพลาด
เกี่ยวกับราชการ
2. จํานวนครั้งที่การขอ
ในพระองค์
พระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

1. การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการใน
พระองค์เป็นไปตาม
โบราณประเพณีและ
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สม
พระเกียรติ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป้าประสงค์

พัฒนาแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษา
ให้มีประสิทธิภาพ

น้ําหนัก
(25)

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
0
ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ

1. จํานวนกฎหมายลําดับรอง
ที่ไม่สามารถประกาศใช้
บังคับทันตามกําหนดเวลา
ที่กฎหมายแม่บทกําหนดไว้

สนธ./สอค.

2. จํานวนเรื่องที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
มีข้อผิดพลาดหรือไม่ทัน
กําหนดเวลา
3. ระดับความสําเร็จในการ
กําหนดแนวทางในการ
พิจารณาประเภทเรื่อง
ที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

สอค.

-

0 เรื่อง

สอค.

-

ระดับ
5

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

5
0 ฉบับ

1 เรื่อง

-

-

-

0 เรื่อง

ยกร่างแนวทาง
ในการพิจารณา
ประเภทเรื่อง
ที่ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

-

-

-

เสนอ
แนวทางในการ
พิจารณา
ประเภทเรื่องที่
ประกาศฯ ต่อ
ลคร. ภายใน
เดือน มี.ค. 59

1
-



 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)  ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)
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ตัวชี้วัด

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

2. ระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

กลยุทธ์

กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลัก
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาบุคลากรให้
1. ร้อยละขององค์ความรู้ใน สบก./สบส.
สามารถปรับตัวรองรับ
การปฏิบัติงานด้านการ
การเปลี่ยนแปลง/การ
บริหารภายในที่ปรับปรุง
พัฒนาในอนาคตและมี
หรือจัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จ
ทักษะในการวิเคราะห์
ตามเป้าหมายที่กําหนด

อย่างมีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการ
2. ระดับความสําเร็จในการ
สบก./กพร.
เปลี่ยนแปลง
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สลค. (ระยะที่ 1)

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
1
ร้อยละ ร้อยละ
80
60

-

สบก./กพร.

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

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
80
90

ระดับ
5

แนวทาง
การจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากร
ได้รับความ
เห็นชอบ
ภายในเดือน
ก.พ. 59

-

ระดับ
5

จัดทําภาพรวม
กรอบสมรรถนะ
และแนวทาง
การพัฒนา
บุคลากรของ
สลค.

-

ทอด
แบบสอบถาม
เพื่อสํารวจ
กรอบ
สมรรถนะ
และความ
ต้องการ
ในการฝึก
อบรม ภายใน
15 มี.ค. 59
มีร่าง
แผนพัฒนา
บุคลากร สลค.
(พ.ศ. 25602564) เพือ่
รับฟังความ
คิดเห็นจาก
สํานัก/กอง

5
ร้อยละ
100

-

สรุปผลการ
สํารวจกรอบ
สมรรถนะและ
ความต้องการ
ในการฝึกอบรม
ภายใน
31 มี.ค. 59

-

ร่างแผนพัฒนา
บุคลากร สลค.
(พ.ศ. 25602564)
ที่ปรับปรุงตาม
ความเห็นของ
สํานัก/กองแล้ว

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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3. ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ของ สลค. (ระยะที่ 2)

น้ําหนัก
(25)

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

1. บุคลากรมีศักยภาพสูง
และปฏิบัติงานได้
ในทุกสถานการณ์เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กร สลค.
ในอนาคต

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลัก
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

น้ําหนัก
(25)

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
ระดับ
5

สบก.

3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากร สลค. ที่มีต่อ
ระบบบริหารงานบุคคล
การสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และความเป็นธรรม
ในองค์กร
4. ร้อยละความพึงพอใจและ
ความผาสุกของบุคลากร
สลค.

สบก.

ร้อยละ ร้อยละ
80
80

สบก.

ร้อยละ ร้อยละ
90
90

-

-

-

จัดทําเส้นทาง
ความ
ก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
มากกว่า
1 ตําแหน่ง

-

ยกร่าง
Career
Path

-

เสนอ
Career Path
ที่จัดทําแล้ว
เสร็จต่อ
ผู้บริหาร

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

จัดทํา
เส้นทาง
ความ
ก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
อย่างน้อย
1 ตําแหน่ง
ระดับ เสนอแนวทาง
5 และหลักการ
จัดทํา Career
Path ต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
ขอความ
เห็นชอบ

สบก.

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

5
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1. พัฒนาระบบการ
1. ระดับความสําเร็จในการ
ทํางานของ สลค. ให้มี
จัดทําเส้นทางความก้าวหน้า
วิธีการปฏิบัติที่เป็น
ในสายอาชีพ
มาตรฐานและปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
และสนับสนุนการ
2. ระดับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานได้
จัดทํา Career Path ของ
ในทุกสถานการณ์
UIS

1

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

2. ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลัก
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

5. ระดับความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
ในการดําเนินการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource
Management) 
1) แผนสวัสดิการ สลค.
2) แผนการสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร สลค.
3) แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR
Scorecard)
6. ร้อยละของความสําเร็จ
ในการดําเนินการตามแผน
ชีวอนามัย ความปลอดภัย
7. ระดับความสําเร็จในการ
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับ
โครงสร้างใหม่ตาม
เป้าหมายที่กําหนด

สบก.

น้ําหนัก
(25)

ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมินผล
2558 2559
1
2
3
4
5
ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม
เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ 1 เท่ากับ 2 เท่ากับ 3 เท่ากับ 4 เท่ากับ 5
3
3

ร้อยละ ร้อยละ
90
90

สบส.

-

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

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100
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ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลัก
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
ร้อยละ
80

-

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

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

ระดับ
5

ผู้รับจ้างส่ง
มอบงาน
งวดที่ 1

-

ตรวจรับงาน
งวดที่ 1

ร้อยละ
80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

เสนอ
รายงานผล
การ
ประกวด
ราคาต่อ
รอง นรม.
วิษณุฯ
ภายในเดือน
ก.พ. 59
-

ร้อยละ
90

5
ร้อยละ
100

ลงนาม
สัญญาจ้าง
ภายใน
เดือน มี.ค.
59

ผู้รับจ้างส่ง
มอบงาน
งวดที่ 2

ร้อยละ
100
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10.ระดับความสําเร็จในการ
สบส./สบก.
จัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย
11.ระดับความสําเร็จในการ
สบส.
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับโครงสร้างใหม่ตาม
เป้าหมายที่กําหนด
(งานราชการในพระองค์
ภายในเดือน ก.ค. 59 และ
งานบริหารภายใน ภายใน
เดือน ส.ค. )

1
ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
80
90

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

8. ระดับความสําเร็จในการ
สบส./
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สํานัก
สําคัญที่ใช้ในการปฏิบัติ
เจ้าของ
ภารกิจของ สลค. ตาม
ข้อมูล

เป้าหมายที่กําหนด
9. ระดับความสําเร็จในการ
สบส./สบก.
จัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย

น้ําหนัก
(25)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลัก
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ผู้รับผิดชอบ

12.ร้อยละของผู้ใช้ระบบงาน
สารสนเทศที่สําคัญเพิ่มขึ้น
ตามเป้าหมายที่กําหนด
13.ระดับความสําเร็จในการ
ปรับโครงสร้างการทํางาน
ของ สลค.

สบส.
สบก./กพร.

น้ําหนัก
(25)

ค่าเป้าหมาย
2558 2559
ร้อยละ
10
-

ระดับ
5

สบก.

ระดับ
5

15.ร้อยละของบุคลากร สลค.
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม

สบก.

ร้อยละ ร้อยละ
70
70

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

คณะทํางาน
กลั่นกรอง
พิจารณา
ภายในเดือน
ก.พ. 59
หลักการจัด
อัตรากําลัง
ได้รับความ
เห็นชอบ

-

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

-

คกก. พัฒนา
โครงสร้าง
เห็นชอบ
ภายในเดือน
ก.พ. 59
คณะทํางานฯ
ดําเนินการ
จัดอัตรากําลัง

-

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

-

5
ร้อยละ
15
ส่งคําขอให้
สํานักงาน
ก.พ.ร.
ภายในเดือน
มี.ค. 59
เสนอการจัด
อัตรากําลัง
ต่อ อ.ก.พ.
ภายในเดือน
เม.ย. 59

ร้อยละ
80

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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14.ระดับความสําเร็จในการ
จัดอัตรากําลังตาม
โครงสร้างใหม่

1
ร้อยละ
5

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ
10

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
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 ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบการประเมินเดือนมีนาคม 2559)  ตัวชี้วัดการประเมิน (รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559)
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สวนที่ 3
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีโครงการและรายการจัดซือ้
จัดจางทีส่ ําคัญที่กําหนดจะดําเนินการ รวมทั้งหมด 22 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 671,503,000 บาท
แบงเปน (1) การดําเนินโครงการ รวม 18 โครงการ วงเงิน 3,479,400 บาท และ (2) การดําเนินรายการ
จัดซื้อจางที่สําคัญ รวม 4 รายการ วงเงิน 668,023,600 บาท สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ

ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
รวม

โครงการ
รายการจัดซือ้ จัดจางฯ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
3
411,300
2

1,308,000

-

-

3

380,000

3

623,898,000

10

1,380,100

1

44,125,600

18

3,068,100

4

668,023,600
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รายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ดานการ
วิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี)
1.2 โครงการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
1.3 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

ผูรับผิดชอบ
กพร.

งบประมาณ
(บาท)
411,300

สวค./สนธ.

ไมใชงบประมาณ

สวค./สนธ./กปค.
รวม

411,300

กพร.

1,308,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

2.1 โครงการจัดการเรียนรูเ พื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล)
2.2 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและ
ติดตามนโยบายสําคัญ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับราชการในพระองค
3.1 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐในสวนภูมภิ าค
3.2 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมทักษะเชิงปฏิบัติการและแลกเปลีย่ นความรูแ ละ
ประสบการณในการปฏิบตั งิ านราชการในพระองค
3.3 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค

สพต./สปค.
รวม

ไมใชงบประมาณ
1,308,000

สอค.

80,000

สอค.

300,000

สอค.

ไมใชงบประมาณ
รวม
380,000

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
4.1 โครงการฝกอบรมความรูเ บื้องตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย
สบก.
27,100
4.2 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานดานสารสนเทศ
สบส.
175,000
4.3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สบส
75,000
4.4 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะแกเจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กพร.
170,000
4.5 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
กพร.
350,000
คณะรัฐมนตรี
4.6 โครงการเสริมสรางความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
กพร.
100,000
4.7 โครงการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี
กพร.
439,000
4.8 โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ศปท.
44,000
ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4.9 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน
สบก./สบส.
4.10 โครงการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชในภารกิจแตงตั้งที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สบส./สํานัก/ ไมใชงบประมาณ
รับผิดชอบ
กองที่เกีย่ วของ
รวม
1,380,100
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
3,479,400
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รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ดานการวิเคราะหเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี)
• การดําเนินการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) (ดานการ
วิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี) ผานกิจกรรมลงพืน้ ทีเ่ พื่อติดตามความกาวหนาและศึกษาดูงาน
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในหัวขอเรื่อง การจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล พื้นที่ชุมน้ํา
และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร จํานวน 6 ครั้ง
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 411,300 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
บุ ค ลากร สลค. (ด า นการวิ เ คราะห เรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ) ได รั บ ความรู แ ละ
ประสบการณผานกิจกรรมการลงพื้นทีเ่ พือ่ ติดตามความกาวหนาและศึกษาดูงานการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
o ผลลัพธ การปฏิบัติราชการของ สลค. ทัง้ ในสวนของการวิเคราะหเรือ่ งและการจัดทําบันทึก
เสนอคณะรัฐมนตรี และการลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเ ขารวมโครงการไดรับความรูและประสบการณผานกิจกรรม
การลงพื้นที่เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
o ตัวชี้วัดผลลัพธ
- จํ า นวนองค ค วามรู / คู มื อ การทํ า งานในเรื ่อ งที ่มี ค วามสํ า คั ญ ที ่เ พิ ่ม ขึ ้น จากการจั ด ทํ า โดย
ผูเขารวมโครงการอยางนอย 4 องคความรู
- รอยละ 75 ของผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของผูเขารวมโครงการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) เสนอขออนุมัติโครงการ
2) ดําเนินโครงการ
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
4) ติดตามและประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.2 โครงการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
• การดําเนินการ ปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ
• ผูรับผิดชอบ สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและสํานักนิติธรรม
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต พระราชกฤษฎี กาว าด วยการเสนอเรื่องและการประชุ มคณะรั ฐมนตรี พ.ศ. 2548
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(ฉบับแกไข) มีผลใชบังคับ
o ผลลัพธ แนวทางการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ
วิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
o ตัวชี้วัดผลลัพธ รอยละของการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ประชุมยกราง พ.ร.ฎ.
2) ประชุมยกรางระเบียบ
3) ขอความเห็นชอบจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(คณะกรรมการตรวจราง
กฎหมาย)
4) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5) เสนอ ลคร. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
6) นําเสนอ ครม. ใหความ
เห็นชอบสง สคก.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.3 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
• การดําเนินการ จัดทําองคความรู/คูมือการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ
• ผูรับผิดชอบ สํานักนิติธรรม กองการประชุมคณะรัฐมนตรี และสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต องคความรู/คูมือการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
o ผลลัพธ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีมีความถูกตองและรวดเร็ว
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนองคความรู/คูมือการปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหมแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนด
o ตัวชี้วัดผลลัพธ
- รอยละความพึงพอใจของผูบริหารที่มีตอคุณภาพขององคความรูที่จัดทําขึ้น
- รอยละความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีที่มีตอคุณภาพเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดเปาหมาย ระยะที่ 1
2) ยกรางองคความรู/ คูมือ
3) เสนอรางองคความรู/คูม ือตอ
ลคร.
3.1) Checklist การเสนอ
เรื่องตอ ครม. ในภาพรวม
(สวค.)
3.2) ขั้นตอนการพิจารณา
แหลงเงินของโครงการที่
รัฐวิสาหกิจเสนอเรือ่ งตอ
ครม. (สวค.)
3.3) Checklist การเสนอ
เรื่องการใชประโยชนจากที่
ของแผนดิน (สวค.)
3.4) แนวทางการดําเนินการ
ของรัฐบาลเกี่ยวกับราง พ.ร.บ.
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา (สนธ.)
3.5) คูมือการจัดทําบันทึก
เสนอเรือ่ งฯ เกีย่ วกับ
มาตรการภาษี (สนธ.)
3.6) คูมือการปฏิบตั ิงาน
พ.ร.ฎ. เรียกประชุมรัฐสภา
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ระยะเวลา

กิจกรรม
พ.ร.ฎ. ปดประชุมรัฐสภา
และ พ.ร.ฎ. ขยายเวลา
ประชุมรัฐสภา (สนธ.)
3.7) คูมือปฏิบัติและขอควร
พิจารณาของ สลค. กรณีการ
เสนอเรื่องรางกฎหมาย
เกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยของสวน
ราชการ เพื่อเขาสูการ
พิจารณาของ ครม. (สนธ.)
3.8) แนวทางการจัดทํา
สรุปผลการประชุม ครม.
(กปค.)
3.9) คูมือการจัดทําระเบียบ
วาระการประชุม ครม. ใน
รูปแบบเอกสาร(กปค.)
4) กําหนดเปาหมาย ระยะที่ 2
5) ยกรางองคความรู/ คูมือ
6) เสนอรางองคความรู/คูม ือตอ
ลคร.
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 โครงการจัดการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (การลงพื้นที่
เพื่อติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายสําคัญของรัฐบาล)
• การดํ าเนินการ การลงพื ้น ทีต่ ิดตามมติคณะรัฐ มนตรี และการสัมมนา/ฝ กอบรมและการศึกษา
ดูงานในเรื่องที่เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 1,308,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดรับความรูแ ละประสบการณ
ผานกิจกรรมการเรียนรู
o ผลลัพธ การปฏิบัติงานของ สลค. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุ ค ลากรที ่ป ฏิ บั ติ ห น า ที ่ข อง สลค. ได รั บ ความรู แ ละประสบการณ ผ า น
กิจกรรมการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 80
o ตัวชี้วัดผลลัพธ รอยละ 80 ของผูบ ังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) เสนอขออนุมตั ิโครงการ
2) ดําเนินการฝกอบรม
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
4) ติดตามและประเมินผล
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2.2 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและติดตามนโยบายสําคัญ
• การดําเนินการ จัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและติดตาม
นโยบายสําคัญ จํานวน 18 เรื่อง
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ
• ผูรับผิดชอบ สํ า นั ก พั ฒ นายุ ท ธศาสตร แ ละติ ด ตามนโยบายพิ เ ศษ และสํ า นั ก ส ง เสริ ม และ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
องคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและติดตามนโยบาย
สําคัญ
o ผลลัพธ การนํ า องค ค วามรู ไ ปใชป ระกอบการจั ดทําเรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรีและติดตาม
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานดานการประมวลมติคณะรัฐมนตรีและ
ติ ดตามนโยบายสํ าคั ญที ่ปรั บปรุ งหรื อจั ดทํ าขึ ้นใหม แล วเสร็ จตามเป าหมาย
ที่กําหนด
o ตัวชี้วัดผลลัพธ รอยละ 75 ของผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงาน
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดเรื่องเปาหมาย
2) ยกรางองคความรู
3) เสนอองคความรูต อ ลคร.
3.1) การชวยเหลือประชาชน
ผูไดรับผลกระทบจากภัยแลง
3.2) มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร (ขาว)
3.3) มาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร (ยางพารา)
3.4) โครงการเพิม่ ความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ
3.5) มาตรการชวยเหลือ SMEs
3.6) งบประมาณและวิธกี าร
ดําเนินการเรื่อง เบี้ยเด็กแรกเกิด
เบี้ยคนพิการ และเบีย้ ผูส ูงอายุ
3.7) พืชผลเกษตรเศรษฐกิจ
เฉพาะชนิด (ปาลมน้ํามัน)
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ระยะเวลา

กิจกรรม
3.8) พืชผลเกษตรเศรษฐกิจ
เฉพาะชนิด (ออย)
3.9) พืชผลเกษตรเศรษฐกิจ
เฉพาะชนิด (มันสําปะหลัง)
3.10) การแกไขปญหา
แรงงานตางดาว
3.11) การแกไขปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย
3.12) การจัดทําความตกลง
ระหวางประเทศ
3.13) โครงการรวมทุนขนาดใหญ
PPP
3.14) การซื้อขายสินคา G to G
3.15) การอนุมัติงบกลางของ
รัฐบาล
3.16) งบประมาณที่อนุมัติใน
การเดินทางไปตางประเทศ
3.17) งบประมาณในการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
3.18) ผลการศึกษาวิเคราะห
“องคการมหาชน-รัฐวิสาหกิจ”
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ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
3.1 โครงการเผยแพร ค วามรู เ กี ่ยวกั บงานอาลักษณแ ละเครื่องราชอิสริยาภรณใ หแ กประชาชนและ
เจาหนาที่ของรัฐในสวนภูมิภาค
• การดําเนินการ จัดนิทรรศการและบรรยายความรูเ กีย่ วกับงานอาลักษณและเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
ในตางจังหวัด ปละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2-3 วัน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 80,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต การเผยแพร พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และความรู เ กี ่ย วกั บ งานงานอาลั ก ษณ แ ละ
เครื่องราชอิสริยาภรณในสวนภูมิภาค
o ผลลัพธ ประชาชนและเจาหนา ที่ของรัฐ ที่เ ขารว มรับ ฟงการบรรยายและชมนิทรรศการ
ไดรับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนครั้งในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณในสวนภูมิภาค ปละ 1 ครั้ง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ร อ ยละ 80 ของประชาชนและเจ า หน า ที ่ข องรั ฐ ที ่เ ข า รั บ ฟ ง การบรรยาย
และชมนิ ท รรศการได รั บ ความรู เ กี ่ย วกั บ งานอาลั ก ษณ แ ละเครื ่อ งราชอิสริยาภรณเพิ่มมากขึ้น
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ตั้งคณะทํางาน
2) สํารวจพื้นที่ดําเนินการ
และประสานการเตรียมการ
3) จัดเตรียมขอมูลและวัสดุอุปกรณ
4) ดําเนินการ
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3.2 โครงการสั มมนาเพื ่อเสริ มทั กษะเชิ งปฏิ บั ติ การและแลกเปลี ่ย นความรู แ ละประสบการณ ใ นการ
ปฏิบัติงานราชการในพระองค
• การดําเนินการ จัดสัมมนาโดยใหเจาหนาที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณซึ่งไดปฏิบัติ
หนาทีพ่ ระทีน่ ั่งนําเหตุการณจากการปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน ตลอดจนสภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้น
รวมทั้งการแกไขปญหาเฉพาะหนามาถายทอด รวมกับการฝกปฏิบัติในการทูลเกลาฯ ใหเกิดความชํานาญ
และเพื่อเปนการสับเปลี่ยนหรือทดแทนบุคคลากรในอนาคตใหแกบุคคลากร
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 300,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ขาราชการที่เขารับการสัมมนาไดรับการถายทอดความรูและไดรับการฝกปฏิบัติงาน
ในการทูลเกลาฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ
o ผลลัพธ ข า ราชการที ่เ ข า ร ว มสั ม มนานํ า ความรู เ กี ่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านหน า ที พ่ ระที ่นั่ ง
และการฝกปฏิบัติดังกลาวไปปฏิบัติไดจริง
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ผู เ ข า รว มสัมมนาสามารถปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ผู เข าร วมสั มมนาสามารถปฏิ บั ติ งานหน าพระที่ นั่ งในการทู ลเกล าฯ ถวาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ โดยไมมีขอผิดพลาด
• แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม
1) อนุมัติโครงการ
2) ตั้งคณะทํางาน
3) รวบรวมขอมูล
4) จัดสัมมนา
5) สรุปผลการสัมมนา

ระยะเวลา
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3.2 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค
• การดําเนินการ จัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ
• ผูรับผิดชอบ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
องคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองค
o ผลลัพธ การปฏิบัติงานดานราชการในพระองคเปนไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานดานราชการในพระองคที่ปรับปรุงหรือ
จัดทําขึ้นใหมแลวเสร็จแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนด
o ตัวชี้วัดผลลัพธ รอยละ 100 ของการปฏิบัติงานดานราชการในพระองคเปนไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดเรื่องเปาหมาย
2) ยกรางองคความรู
3) เสนอองคความรูต อ ลคร.
งานราชการในพระองค
3.1) คูมือการแตงตั้งและการ
พนจากตําแหนงของ
ขาราชการ บุคคลและคณะ
บุคคลประเภทตาง ๆ รวมทั้ง
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ตามราชประเพณี
3.2) คูมือการประสานงาน
แจงหมายกําหนดการพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและกําหนดการ
เสด็จฯ แก ครม. และคูส มรส
และผูต ิดตาม
3.3) การปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งและ
การตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหแก ครม.
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ระยะเวลา

กิจกรรม
3.4) คูมืองานการขอ
พระราชทานพระมหากรุณา
และขอพระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะห และงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
งานแตงตัง้ บุคคลและคณะ
บุคคลที่ไมตองนําความ
กราบบังคมทูลฯ
3.5) คูมือการแตงตั้ง
ขาราชการการเมืองและการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
งานราชกิจจานุเบกษา
3.6) คูมือการนําเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
4.1 โครงการฝกอบรมความรูเบื้องตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย
• การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ และ
มีความตระหนักเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานทีร่ าชการใหแกขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานจางเหมาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จํานวน 50 คน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 27,100 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารกลาง
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. มีความรูความเขาใจในการปองกันและระงับอัคคีภัย
o ผลลัพธ บุคลากรมีความรูความชํานาญในการปองกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถ
ระงั บ อั ค คี ภั ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทํ า ให มี ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานและ
เกิดผลดีตอองคกร
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เขารับการฝกอบรมมีความรูค วามเขาใจใน
การปองกันและระงับอัคคีภัย
o ตัวชี้วดั ผลลัพธ หลั ง จากเข า รั บ การฝ ก อบรมไปแล ว นํ า ความรู ค วามสามารถกลั บ ไปใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางดี
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ดําเนินการฝกอบรม
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
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4.2 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ
• การดําเนินการ จัดสัมมนาและจัดประชุมชี้แจงและรับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุงฐานขอมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 175,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผูเ ขา รว มการสั มมนาฯ ให ขอคิ ดเห็น /ข อเสนอแนะที ่เกี ่ยวขอ งกับ การปฏิบั ติง าน
ดานสารสนเทศ
o ผลลัพธ มีการปรับ ปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศของสํานักเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี
(สลค.) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเขารวมสัมมนาฯ มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการ
ปฏิ บั ติง านดา นสารสนเทศ และมี ร ายงานสรุ ป ผลการสัม มนาฯ ที่จ ะระบุ
ข อ เสนอแนะที เ่ กี ย่ วข อ งกั บ การเพิ ม่ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านด า น
สารสนเทศ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ รอยละ 80 ของผูใช/ผูรับบริการงานดานสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจ
ตอสารสนเทศในภาพรวม
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1. เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
2. ดําเนินการประชุม/สัมมนา
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
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4.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การดําเนินการ จัดอบรมใหความรูเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม (การใชโปรแกรม
สําเร็จรูป) ใหแกบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 75,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ประมาณ 50-100 คน มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใช
คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม เพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.
o ผลลัพธ บุคลากร สลค. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีทักษะ ความรู ความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละของบุคลากรที่เขารับการอบรมสอบผานการอบรมในแตละหลักสูตร
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ร อยละของบุ คลากรที ่เข ารั บ การอบรมสามารถทํ าข อ สอบได ไม น อยกว า
รอยละ 80 ของคะแนนสอบในแตละหลักสูตร
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2) เตรียมความพรอมเพื่อการ
ฝกอบรม
3) จัดฝกอบรม
4) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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4.4 โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะแกเจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• การดําเนินการ จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญาที่เปนไป
ตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมถึงหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานดานพัสดุ
การจัดทําและบริหารงบประมาณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลที่สําคัญของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) การเขียนหนังสือราชการ ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือน วินัย และจริยธรรมใหแกผูปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่ของทุกสํานัก/กองที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางของสํานัก/กอง และกลุม
ตรวจสอบภายใน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 170,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซือ้ จัดจาง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
o ผลลัพธ ผูเ ขารับการอบรมสามารถนําทักษะความรูและความเขาใจทีไ่ ดรับไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนใหภารกิจของ สลค. บรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของจํานวนผูเ ขารับ การอบรมมีทักษะความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจางของ สลค. เปนไปดวยความรวดเร็ว
ถูกตอง และโปรงใส
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ติดตอวิทยากร
3. ดําเนินการสัมมนา
4. สรุปผลการดําเนินโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
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4.5 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• การดําเนินการ จัดอบรมทางดานวิชาการทีส่ อดคลองกับการสรางความรูและความเขาใจในกฎ
ระเบียบ หลักจริยธรรมคุณธรรม หลักกฎหมายเบื้องตน และการทํางานเปนทีมและการแกไขปญหา
เฉพาะหนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไดรับความรูตามหลักธรรมาภิบาล อันจะ
สงผลใหการบริหารราชการแผนดินสามารถบรรลุตามเปาหมายของประเทศและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนโดยรวม ใหแกบุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทุกระดับ จํานวน 50 คน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 350,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สลค. มีก ารฝก อบรมเพื่อพัฒ นาประสิท ธิภ าพในการปฏิ บัติ งานของ สลค. ใหแ ก
บุคลากร สลค. ทุกระดับ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและไดรับความรู
ตามหลักธรรมาภิบาล
o ผลลัพธ การปฏิบัติราชการของผูเขารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุค ลากร สลค. ทุ ก ระดั บ จํ านวน 50 คน ได รั บ การฝ ก อบรมเพื่อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สลค.
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของ
ผูเขารับการอบรมเพิ่มขึ้น (เทียบกับผลการประเมินครั้งกอน)
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ติดตอประสานงานวิทยากร/
หนวยงานเพื่อดําเนินโครงการ
3. ดําเนินการฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน
4. สรุปผลการดําเนินโครงการ
5. ติดตามและประเมินผล
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4.6 โครงการเสริมสรางความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
• การดําเนินการ บุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เขารวมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
แลกเปลีย่ นประสบการณ การเรียนรู ความเห็น แนวคิดและวิธีการพัฒ นาการเรียนรูดว ยระบบ
e-Learning
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 100,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
o ผลลัพธ การปฏิบัติงานของบุคลากร สลค. ผูเขารวมโครงการที่มีความเกี่ยวของกับการใช
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สลค.
ผูเขารวมโครงการในสวนที่เกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ไมนอยกวา
รอยละ 80
• แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

1) ขออนุมัติโครงการ
2) ประสานผูใหบริการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะ
ภาษาดวยระบบ eLearning
3) ดําเนินการฝกอบรม
(เรียนรูด วยตนเอง)
4) วิทยากรบรรยายให
ความรูเ พิม่ เติม
(เดือนละ 1 ครั้ง)
5) ติดตามและประเมินผล
6) สรุปผลการดําเนิน
โครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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4.7 โครงการฝกอบรมสัมมนาหลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี
• การดําเนินการ ดําเนินการฝกอบรมขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 439,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีการฝกอบรมสัมมนา “หลักสูตรการเปน
ขาราชการที่ดี” ใหแกขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของ สลค.
เพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี
o ผลลัพธ ขาราชการกลุม เปาหมายไดรับการพัฒนาและปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี
เสริ มสรา งสมรรถนะและทักษะที่จําเปน สําหรับ การปฏิบัติงานราชการ สงเสริม
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การทํ า งานเป น ที ม และพัฒ นาเครื อข า ยในการทํ างาน
รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธทีด่ ี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน โดยเนน
การเรียนรูจากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ขา ราชการที ่อยูร ะหวางทดลองปฏิบัติห นาทีร่ าชการของ สลค. ไดรับ การ
ฝกอบรมสัมมนา “หลักสูตรการเปนขาราชการที่ดี”
o ตัวชี้วดั ผลลัพธ ผูบ ังคับบัญชาของผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ
ของผูเ ขารับการฝกอบรม โดยเฉพาะการประเมินสมรรถนะและพฤติกรรม
ในการทํางาน
• แผนการดําเนินโครงการ

ระยะเวลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ติดตอวิทยากร
3) ดําเนินการอบรม
4) สรุปผลการดําเนินโครงการ
5) ติดตามและประเมินผล
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4.8 โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
• การดําเนินการ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 44,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตและกลุมงานคุมครองจริยธรรม
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
o ผลลัพธ บุคลากร สลค. มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชกับการทํางาน
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุ ค ลากร สลค. ที่ เขา รว มโครงการมี ความรูเกี่ย วกั บ หลั ก
คุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงการนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
o ตัวชี้วัดผลลัพธ สลค. ไมมีเรือ่ งรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และการทุจริต
คอรรัปชันในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดแนวทางการดําเนินการ
และขออนุมัตโิ ครงการ
2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
3) ศึกษาดูงานกลุมงานคุมครอง
จริยธรรมสวนราชการอื่น/
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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4.9 โครงการจัดทําองคความรูในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน
• การดําเนินการ จัดทําองคความรู/คูมือในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารกลางและสํานักบริหารงานสารสนเทศ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
องคความรู/คูมือในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายใน
o ผลลัพธ การปฏิบัติงานดานการบริหารภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนองคความรูในการปฏิบัติงานดานการบริหารภายในที่ปรับปรุงหรือจัดทํา
ขึน้ ใหมเปนไปแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนด
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ร อ ยละ 75 ของผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ดานการบริหารภายใน
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดเรื่องเปาหมาย
2) ยกรางองคความรู
3) เสนอองคความรูต อ ลคร.
3.1) คูมือการใชระบบงาน
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ
ครม. (CSR)
3.2) คูมือระบบคนหามติ
ครม. แบบ Google Search
3.3) คูมือระบบงานเพื่อ
เรียกดูระเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีดวย
เครื่องแท็บเล็ต (M-Vara)
(สบส.)
3.4) คูมือการใชงานระบบ
คนหาขอมูลคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายที่เกีย่ วของ
(สบส.)
3.5) คูมือการเชื่อมโยง
ระบบฐานขอมูลภายใน
สลค. ใหสืบคนไดจาก
หนาจอเดียว (สบส.)
3.6) คูมือการจัดซื้อจัดจาง
ดวยวิธีตาง ๆ (สบก.)

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

กิจกรรม
3.7) การจัดทําฐานขอมูล
คณะกรรมการ ที่ ลคร. เปน
กรรมการ (สบก.)
3.8) คูมือการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ (สบก.)
3.9) คูมือการขอโอน
เปลีย่ นแปลงรายการ
งบประมาณ (สบก.)
3.10) คูมือการจัดทํา
Career Path ของ UIS
3.11) คูมือการจัดทํา
เงินเดือน (สบก.)
3.12) คูมือการคัดเลือก
ขาราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปศึกษา ณ ตางประเทศ
(ตามหลักเกณฑ ว 13/56)
(กพร.)
3.13) คูมือการอนุรักษ
เอกสาร
3.14) คูมือการจัดเลีย้ ง
คณะรัฐมนตรี
3.15) คูมือการจัดทํา
โครงสรางการแบงสวน
ราชการ สลค. (กพร.)
3.16) คูมือการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ตองจัดทํา
ผลงานวิชาการทุกระดับ
(สบก.)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1.10 โครงการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใชในภารกิจแตงตั้งที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ
• การดําเนินการ พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลสําคัญทั้งภายในและหนวยงานภายนอกสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อใชในภารกิจแตงตั้งที่ สลค. รับผิดชอบ ประกอบดวย การแตงตั้ง
ทีต่ องเสนอตอคณะรัฐมนตรี อาทิ ขาราชการพลเรือน ขาราชการการเมือง และคณะกรรมการ
ที่ แ ต ง ตั้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และการแต ง ตั้ ง ที่ ไ ม ต อ งเสนอต อ
คณะรัฐมนตรี อาทิ คณะรัฐมนตรี บุคคลและคณะบุคคลใหดํารงตําแหนงที่ตองนําความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และการขอพระราชทานยศ
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไมใชงบประมาณ
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารงานสารสนเทศ และสํานัก/กองที่เกี่ยวของ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลทีส่ ําคัญทัง้ ภายในและหนวยงานภายนอก สลค. เพื่อใช
ในภารกิจแตงตั้งที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบ
o ผลลัพธ สลค. มีขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับการแตงตั้งไดอยางถูกตอง ครบถวน
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต มีร ะบบเชื ่อมโยงฐานขอมูลที่สําคัญทั้งภายในและหนว ยงานภายนอก สลค.
จํานวน ๑ ระบบ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลภายใน สลค. และเชื่อมโยงฐานขอมูลของหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใชในภารกิจแตงตั้งที่ สลค. รับผิดชอบจํานวน ๔ ฐานขอมูล
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
๑) ประชุมหารือรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดขอบเขตของ
โครงการ
๒) การเชือ่ มโยงฐานขอมูลหนวยงาน
ภายใน สลค.
๒.๑) พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูล
๒.๒) ฝกอบรมระบบเชื่อมโยงขอมูล
เพื่อการแตงตั้งฯใหกับสํานักที่เกี่ยวของ
๓) การเชื่อมโยงฐานขอมูลหนวยงาน
ภายนอก สลค.
๓.๑) รวบรวมรายละเอียดรายการ
ขอมูลที่ตองการเชื่อมโยงของหนวยงาน
ภายนอก
๓.๒) เชื่อมโยงฐานขอมูลขาราชการ
พลเรือน ของสํานักงาน ก.พ.

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ระยะเวลา

กิจกรรม
๓.๓) เชื่อมโยงฐานขอมูลสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
๓.๔) เชื่อมโยงฐานขอมูล
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
๓.๕) เชือ่ มโยงทะเบียนผูต อ งขัง ของ
กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
๓.๖) จัดทํา/ปรับปรุงคูมือการใชงาน
ระบบเชื่อมโยงขอมูลเพื่อการแตงตั้งฯ
๓.๗) ฝกอบรมระบบเชื่อมโยงขอมูล
เพื่อการแตงตั้งฯใหกับสํานักที่เกี่ยวของ

ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
3.1 การจัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ
สบก.
556,603,100
3.2 การจัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ
สบก.
58,294,900
3.3 การจัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ
สอค.
9,000,000
และสัญญาบัตรฯ
รวม 623,898,000
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย
สบส.
44,125,600
ระบบใหมทดแทนระบบเดิม
รวม 44,125,600
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
668,023,600
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
- ไมมีรายการ ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไมมีรายการ –
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
3.1 การจัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ
• การดําเนินการ จัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนที่กําหนด
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 556,603,100 บาท (งบรายจายอื่น)
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารกลาง
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา ปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
พ.ศ. 2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ประมาณการสราง
เครื่องราชฯ และ
แจงผูรับจางเสนอ
ราคาฯ
2) จัดประชุม คกก.
บริหารการสรางซอมเครื่องราชฯ
3) ขออนุมัติจัดทํา
สัญญาจางฯ
4) ตั้ง คกก. ตรวจรับ
พัสดุฯ
5) ผูรับจางดําเนินการ
ตามสัญญาจาง
6) ตรวจรับงาน
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3.2 การจัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ
• การดําเนินการ จัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนที่กําหนด
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 58,294,900 บาท (รายจายอื่น)
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารกลาง
• แผนการดําเนินโครงการ

ระยะเวลา ปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
พ.ศ. 2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ประมาณการซอม
เครื่องราชฯ และ
แจงผูรับจางเสนอ
ราคาฯ
2) สํารวจเครื่องราชฯ
รับคืน
3) จัดประชุม คกก.
บริหารการสรางซอมเครื่องราชฯ
4) ขออนุมัติจัดทํา
สัญญาจางฯ
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับ
พัสดุฯ
6) ผูรับจางดําเนินการ
ตามสัญญาจาง
7) ตรวจรับงาน
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3.3 การจัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ
• การดําเนินการ จัดพิ มพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิส ริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ ตาม
จํานวนที่กําหนด
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 9,000,000 บาท (งบดําเนินงาน)
• ผูรับผิดชอบ สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) จัดพิมพ ครั้งที่ 1
2) จัดพิมพ ครั้งที่ 2
3) จัดพิมพ ครั้งที่ 3
4) จัดพิมพ ครั้งที่ 4

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิม
• การดําเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหสามารถรองรับการใชงาน
บนระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตามเทคโนโลยีสมัยใหม
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 44,125,600 (งบลงทุน)
• ผูรับผิดชอบ สํานักบริหารงานสารสนเทศ
• แผนการดําเนินโครงการ

ระยะเวลา ปงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
พ.ศ. 2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) จัดทําขอบเขต
ของงาน (TOR)
2) ขออนุมตั ิ
3) จัดซื้อจัดจาง
4) สงมอบงาน
5) ตรวจรับงาน
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สวนที่ 4
การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการ
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อโครงการ/รายการ
แผนงาน (ระบุไดมากกวา 1 แผน)
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ
งบประมาณ
ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ
ชื่อผูประสานงาน

รวมรอยละ
ตามแผนการดําเนินกิจกรรม

รอยละของ
กิจกรรม
(11)

ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/
ปญหาและอุปสรรค
(12)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ
ตามกิจกรรม
(13)

 แผนอื่น ๆ .......................

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
ดําเนินการจริง
(14)
(15)

รวมรอยละ
ตามผลการดําเนินกิจกรรม

(18) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใสเครื่องหมาย  ใน  ดานลางนี้)
 เปนไปตามกําหนดเวลา
 ลาชากวากําหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแกปญหา)
สาเหตุ

แนวทางการแกไขปญหา

งบประมาณ
ใชไป
(16)

หมายเหตุ
(17)
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กิจกรรม
(10)

(1)
(2)  แผนปฏิบัติราชการประจําป
 แผนปฏิบัติการ ICT
(3)
(4)
จํานวน
(5) บาท
(6)
(7)
(8)
หมายเลขโทรศัพท
(9)
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซือ้ จัดจางที่สําคัญ
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวย 18 ชอง ดังนี้
ชองที่ 1
ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ดําเนินการ
ชองที่ 2
แผนงาน ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  โดยระบุไดมากกวา 1 แผน
ชองที่ 3
ผูรับผิดชอบ ระบุหนวยงานผูเปนเจาของโครงการ/รายการ
ชองที่ 4
งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ
ชองที่ 5
จํานวน ระบุจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ชองที่ 6
ตัวชี้วัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 7
ตัวชี้วัดผลลัพธ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 8
ชื่อผูประสานงาน ระบุชื่อผูประสานงานโครงการ/รายการ
ชองที่ 9
หมายเลขโทรศัพท (ผูประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพทผูประสานงานโครงการ/รายการ
ชองที่ 10
กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 11
รอยละของกิจกรรม ระบุสัดสวนความสําคัญของกิจกรรมโดยกําหนดเปนรอยละ รวมทุก
กิจกรรมเทากับรอยละ 100
ชองที่ 12
ผลการดํ า เนิ น การตามกิ จ กรรม/ป ญ หาและอุ ป สรรค แสดงข อ มู ล หรื อ อธิ บ ายผลการ
ดํ า เนิ น การตามกิ จ กรรม และสาเหตุ ของป ญ หาและอุ ป สรรคที ่ทํ า ให ผ ลการดํา เนิ น งาน
ไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ/รายการ
ชองที่ 13
รอยละของผลการดําเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดสวนของกิจกรรมทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
โดยกําหนดเปนรอยละ รวมความสําเร็จทุกกิจกรรมเทากับรอยละ 100
ชองที่ 14
ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ระบุเดือน ป ที่คาดวาจะดําเนินกิจกรรม ตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 15
ระยะเวลาดําเนินการจริง ระบุเดือน ป ที่ดําเนินการจริง
ชองที่ 16
งบประมาณใชไป ใสจํานวนงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินโครงการ/รายการ
ชองที่ 17
หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพิ่มเติม (ถามี)
ชองที่ 18
ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการลาชากวา
กําหนดเวลาใหระบุสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา
หมายเหตุ 1. คณะทํางานเรงรัดการใชจายงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการรายงานผลการ
ดําเนินโครงการตอคณะทํางานฯ ทุกเดือน และสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี (สปค.) จะจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. กรณีท่ีสํานักและกองจัดทํารายละเอียดของโครงการครบถวน สปค. จะใสขอมูลในชองที่ 1-7, 10, และ 14
ใหเรียบรอย โดยสํานักและกองจะเปนผูจัดกรอกขอมูลในชองที่ 8-9, 11-13 และ 15-18
3. หากสํานักและกองมีความจําเปนตองปรับแกขอมูลสําคัญของโครงการ เชน กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนจากที่เคยกําหนดไวเดิม ขอใหสงรายละเอียดให สปค. ดวย
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. สํานักบริหารกลาง
(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนําเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
(3) ให้ บ ริ ก ารและอํ า นวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ การใช้ ห้ อ งประชุ ม และการรั บ รองในเรื่ อ งอื่ น ๆ
แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุด คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(8) ปฏิ บัติ ร าชการทั่ว ไปของสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี ซึ่ งมิ ได้ กํา หนดให้เ ป็น อํา นาจหน้า ที่ ข อง
ส่วนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับสํานักนิติธรรม สํานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


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 เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549
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3. สํานักนิติธรรม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาข้ อ กฎหมายที่ ก ระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรื อ คณะรั ฐ มนตรี และแจ้ ง คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายเพื่ อ นํ า ขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธย
(2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนําร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
(4) ประสานการจั ดทํ า คํ า ชี้ แ จงและคําให้ ก ารต่ อศาล และองค์ก รอิ ส ระต่ า ง ๆ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
(5) ดําเนิ นการเกี่ ยวกั บงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมายและร่ างอนุ บัญ ญั ติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(6) ประสานงานกับรัฐสภา ในการนําร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
(7) ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาและ
คําวินิจฉัยของศาล และเรื่องสําคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
(8) ประสานการปฏิ บั ติ ง านกั บ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ย วกั บ การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(9) ตรวจสอบ จําแนกประเภทและจัดลําดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทําข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องสําคัญต่าง ๆ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. สํานักบริหารงานสารสนเทศ
(1) เป็ น ศู น ย์ ก ลางรวบรวม วิ เ คราะห์ จั ด เก็ บ ประมวลข้ อ มู ล และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
แก่คณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
(2) ศึกษา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. สํานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรั ฐ มนตรี ค ณะต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง1
(2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป1
(3) ตรวจสอบ รวบรวม ศึก ษา วิ เ คราะห์ ม ติค ณะรั ฐ มนตรีที่ ล้า สมัย ไม่ ชั ดเจน หรื อไม่ ส อดคล้ องกั บ
กฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
(4) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
(5) ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(6) กําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดําเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1

คําสั่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ 27/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจําสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานายการกอง ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อํานวยการกลุ่ม รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และสั่งและ
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสั่งและปฏิบัติราชการแทนกัน ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
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6. สํานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคงและการต่างประเทศ และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
(4) ประสานการปฏิ บั ติ ง านกั บ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ย วกั บ การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. สํานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และประมวลมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี2
(2) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทําและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
(3) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อ
รั ฐ สภา จั ด พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ คํ า แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนํานโยบาย
ดั ง กล่ า วไปปฏิ บั ติ รวมทั้ ง จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ความเห็ น ของสมาชิ ก รั ฐ สภาต่ อ แนวนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล
(5) ดํ า เนิ น การพั ฒ นา กํ า หนดวิ ธี ก าร แนวทาง รู ป แบบ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น งานของ
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี

2

มติการประชุมหารือข้อราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553
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(6) ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
(7) เสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาองค์ ก ร จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี รายงานผล
การดําเนินงานประจําปี การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนเร่ งรั ด ติ ดตาม และพั ฒ นาตั วชี้ วั ด เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. สํานักอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
(1) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดําเนิน
(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ
ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
ราชประเพณี ตลอดจนการจั ด ทํ า ประกาศพระบรมราชโองการที่ มิ ใ ช่ ก ารเสนอกฎหมาย
เพื่อนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
(4) กํ า หนดมาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ การขอพระราชทานและรั บ สนองพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ การขอรั บ ความเห็ น ชอบจากนายกรั ฐ มนตรี ใ นการรั บ
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต่ า งประเทศ การกํ า หนดมาตรฐานและรายละเอี ย ดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(5) วางระบบและพัฒ นาฐานข้ อ มู ล และให้บ ริ ก ารข้อ มู ล ฐานั น ดรของผู้ ไ ด้ รับ พระราชทานอิ ส ริ ย ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตําแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์3
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3

คําสั่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 46/2555 เรื่อง การโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

68
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559

9. กลุ่มตรวจสอบภายใน
(1) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข องสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ประสานงาน เร่ งรั ด และกํา กั บให้ส่ ว นราชการในสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรี ดําเนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สํานั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่ อเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีแ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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12. สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) จัดพิม พ์ประกาศนียบั ตรกํากับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ สั ญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ 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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