แผนปฏิบัติราชการ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักงานเลขาธิการ

คํานํา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการถายทอดยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดใหมี
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจางจางที่สําคัญภายใตยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และใชในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซือ้ จัดจางเปนไปตามเปาหมาย
และระยะเวลาที่กําหนด และสอดคลองกับ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มกราคม 2560

สารบัญ
หนา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
• แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร เปาประสงค
และกลยุทธของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• แผนที่ยุทธศาสตรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• โครงสรางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• ภารกิจสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3
5

สวนที่ 2 การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
• ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
• รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(งบเหลือจายป 2559 ดําเนินการตอเนื่องในป 2560)
• รายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
• รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

9

6
7
8

11
12
13
28

สวนที่ 3 การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการ
• แบบรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

37
39

สวนที่ 4 ภาคผนวก
• ภาคผนวก 1
อํานาจหนาที่ของสวนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
• ภาคผนวก 2
บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

43
45
52

1
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดใหความสําคัญแกการดําเนินการตามยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ของรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตรของ สลค. และนโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค. ไดมี
การทบทวนวิสัยทัศนและยุทธศาสตรตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณ จากการประชุมหารือเพื่อทบทวน
เปาหมายและตัวชี้วัด และกําหนดวิสัยทัศนของ สลค. วา “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลัก
ในการสนับสนุน การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี”* โดยมียุทธศาสตร สลค. ประกอบดว ย
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
แผนปฏิบัติราชการ สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สลค. ไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 696,393,500 บาท แบงเปน (1) การดําเนินโครงการ รวม 14 โครงการ วงเงิน 3,068,100 บาท
และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจางที่สําคัญ รวม 11 รายการ วงเงิน 693,325,400 บาท สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ

ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภารกิจหลัก
รวม

โครงการ
รายการจัดซือ้ จัดจางฯ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
1
1,069,050
1

800,000

-

-

2

130,000

5

669,182,500

10

1,069,050

6

24,142,900

14

3,068,100

11

693,325,400

* เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศนตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณ จากการประชุม
หารือเพื่อทบทวนเปาหมายและตัวชี้วัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

2
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

ในส ว นของการติ ดตามผลการดําเนิน โครงการและรายการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบั ติ
ราชการ สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหมีจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวม
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพือ่ เรงรัด
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด


3
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไป

4
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

5
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

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. 2560

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

กลุมงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี

กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

สํานักงานเลขาธิการ

กองพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

กองวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

กองสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

กองบริหารงานสารสนเทศ

กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

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
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และโครงการตอเนือ่ งจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญที่กําหนด
จะดําเนินการ รวมทัง้ หมด 25 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 696,393,500 บาท แบงเปน (1) การดําเนินโครงการ
รวม 14 โครงการ วงเงิน 3,068,100 บาท และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจางที่สําคัญ รวม 11 รายการ
วงเงิน 693,325,400 บาท สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ

ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั งิ านในภารกิจหลัก
รวม

โครงการ
รายการจัดซือ้ จัดจางฯ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
1
1,069,050
1

800,000

-

-

2

130,000

5

669,182,500

10

1,069,050

6

24,142,900

14

3,068,100

11

693,325,400

นอกจากนี้ ยังมีรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญซึ่งเปนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณจาก
งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 รายการ คือ โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ
เอกสารสําคัญของ สลค. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส วงเงินงบประมาณ 860,000 บาท ซึ่งมีกําหนดดําเนินการ
แลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2559
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(งบเหลือจายป 2559 ดําเนินการตอเนื่องในป 2560)
รายการ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
โครงการจัดหาระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญของ สลค. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
กบส.

รวม

งบประมาณ
(บาท)
860,000
860,000

โครงการจัดหาระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญของ สลค. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
• การดําเนินการ จัดหาระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญของ สลค. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 860,000 บาท (งบเหลือจายป 2559)
• ผูรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
• แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม
1) จัดทํารางคุณลักษณะเฉพาะ
2) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) ฝกอบรม
7) ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

มี.ค
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รายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

กพร.
รวม

1,069,050
1,069,050

กสค.

800,000
800,000

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค.

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลตอผูบริหารระดับสูง
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
3.1 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐในสวนภูมภิ าค
3.2 โครงการเรียนรูและศึกษาดูงานกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษและ
งานราชทัณฑ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
4.1 โครงการอบรมความรูเบื้องตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย
4.2 โครงการอบรมความรูเบื้องตนในการใชวิทยุสื่อสารในราชการ
4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ
และดานบุคลากร
4.4 โครงการจัดการความรูเ กีย่ วกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง และ
การบริหารความเสีย่ ง
4.5 โครงการพัฒนาทักษะและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.6 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานดานสารสนเทศ
4.7 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
4.8 โครงการเสริมสรางความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
4.9 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกบคุ ลากร สลค.
4.10 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน สลค.
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

รวม

กอค.

80,000

กอค.

50,000
รวม

130,000

สลธ.
สลธ.
สลธ.

30,000
30,000
214,050

สลธ.

60,000

กบส.
กบส.
กพร.
กพร.
กพร.
ศปท.

75,000
40,000
110,000
100,000
350,000
60,000
รวม

1,069,050
3,068,100
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รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค.
• การดําเนินการ จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผานกิจกรรมการเรียนรูใน
หลายรูปแบบ ประกอบดวย (1) การลงพืน้ ทีต่ ิดตามมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งที่เปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล เชน การแกปญหาภัยแลง การบริหารจัดการน้ํา มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ มาตรการ
เพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย การบริหารจัดการพืน้ ที่เกษตรกรรม (Zoning) Social Business
สหกรณ ดานการคาชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมของอาเซียน
(ASEAN Connectivity) (2) การสัมมนา/ฝกอบรมและการศึกษาดูงานในเรือ่ งที่เปนนโยบายสําคัญ
ของรั ฐ บาล ในประเด็ น ตามข อ (1) และ (3) การจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู การจัดเสวนา
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ นหัวขอทีเ่ กีย่ วกับภารกิจของ สลค. เชน การวิเคราะหเรือ่ งและจัดทําบันทึก
เสนอคณะรัฐมนตรี การลงพืน้ ที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองคเรื่องตาง ๆ เพื่อนําไปสูการจัดทําคูมือการทํางานในเรื่องที่มีความสําคัญ
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 1,069,050 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกองที่เกี่ยวของ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
บุคลากรของ สลค. ไดรบั ความรูแ ละประสบการณผา นกิจกรรมการเรียนรูใ นหลายรูปแบบ
o ผลลัพธ การปฏิบัติราชการของ สลค. ทัง้ ในสวนของการวิเคราะหเรื่องและจัดทําบันทึกเสนอ
คณะรัฐมนตรี การลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองคเรื่องตาง ๆ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับ ความรูแ ละประสบการณผานกิจกรรม
การเรียนรูในหลายรูปแบบ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ
- จํานวนองคความรู/คูมือการทํางานในเรื่องที่มีความสําคัญที่เพิ่มขึ้นจากการจัดทําของผูเ ขารวม
โครงการ อยางนอย 4 องคความรู/คูม อื การทํางาน
- รอยละ 80 ของผูบ ังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของผูเ ขารวมโครงการ
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ไดไปศึกษา
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม
2) ดําเนินการโครงการ
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
4) ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลตอผูบริหารระดับสูง
• การดําเนินการ จัดการประชุมชี้แจงใหผูบริหารระดับสูงไดรับทราบถึงนโยบายที่เรงดวนและที่รัฐบาล
ใหความสําคัญ ซึ่งจะชวยใหการจัดลําดับความสําคัญและการมุงเนน ผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ
มีความชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายที่รัฐบาลแถลงตอสภา
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 800,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผูเขารวมการประชุมฯ มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการทํางานของรัฐบาล
o ผลลัพธ กระทรวง สวนราชการสามารถแปลงนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติไดชัดเจนและ
สอดคลองตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงตอสภา
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ผูเ ขารวมประชุมฯ รอยละ 100 มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการทํางาน
ของรัฐบาล
o ตัวชี้วัดผลลัพธ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ
• แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

1) เสนอขออนุมตั จิ ดั การ
ประชุม
2) ออกหนังสือเชิญผูเขารวม
ประชุม
3) ประสานเพือ่ เตรียมการจัด
ประชุม
4) จัดการประชุม
5) ประเมินผลโครงการ
6) จัดทําสรุปผลการประชุม
เพือ่ เสนอผูบริหาร
7) จัดทําเอกสารสรุปผลการ
บรรยายและแจกจาย
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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
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 80,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต การเผยแพร พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และความรู เ กี ่ย วกั บ งานงานอาลั ก ษณ แ ละ
เครื่องราชอิสริยาภรณในสวนภูมิภาค
o ผลลัพธ ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่เขารับฟงการบรรยายและชมนิทรรศการไดรับทราบ
พระมหากรุณาธิคุณและความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จํานวนครั้งในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
ในสวนภูมิภาค
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ร อ ยละ 80 ของประชาชนและเจ า หน า ที ่ข องรั ฐ ที ่เ ข า รั บ ฟ ง การบรรยาย
และชมนิทรรศการไดรับความรูเ กี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
เพิ่มมากขึ้น
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ตั้งคณะทํางาน
2) สํารวจพื้นที่ดําเนินการ
และประสานการเตรียมการ
3) จัดเตรียมขอมูลและวัสดุอุปกรณ
4) ดําเนินการ
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3.2 โครงการเรียนรูและศึกษาดูงานกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษ และงานราชทัณฑ
• การดํ าเนิ นการ การบรรยายเพือ่ ถายทอดความรูดานกฎหมาย กฎระเบีย บที่เกีย่ วของ รวมทั้ง
ขัน้ ตอน กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติในเรือ่ งการขอพระราชทานอภัยโทษในภาพรวม จาก
ผูบ ริหาร สลค. สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชทัณฑ ตลอดจนการศึกษาดูงานราชทัณฑ เพือ่ ให
เขาใจสภาพความเปนอยูของผูตองขัง
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 50,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรของกองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณที่เขารวมโครงการไดรับการ
ถายทอดองคความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานการขอพระราชทานอภัยโทษ และงาน
ราชทัณฑ
o ผลลัพธ บุคลากรของกองอาลักษณและเครือ่ งราชอิส ริย าภรณ ที่เขารวมโครงการที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานการขอพระราชทานอภัยโทษสามารถนําความรูที่ได
ไปพัฒนางานในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากรของกองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจงานการขอพระราชทานอภัยโทษและราชทัณฑ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ บุ คลากรของกองอาลั กษณและเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณท่ี เข ารว มโครงการ
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษสามารถปฏิบัติงาน
ดังกลาวไดโดยมีขอผิดพลาดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกอนเขารวมโครงการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) อนุมัติโครงการ
2) ตั้งคณะทํางาน
3) รวบรวมขอมูล
4) จัดเตรียมหัวขอ
5) จัดการบรรยายและศึกษาดูงาน
6) สรุปผลโครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
4.1 โครงการอบรมความรูเบื้องตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย
• การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ และ
มีความตระหนักเรื่องการป องกัน และระงับ อัคคีภัยในสถานที่ราชการ โดยมีผูเขารวมโครงการฯ
ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางเหมาของ สลค. จํานวน 50 คน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 30,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. มีความรู ความเขาใจในการปองกันและระงับอัคคีภัย
o ผลลัพธ บุคลากรมีความรู ความชํานาญในการปองกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถ
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 ตัวชี้วัดผลลัพธ บุ ค ลากร สลค. ที ่เ ข า รั บ การฝ ก อบรมสามารถปฏิ บั ติ ต ามขั ้น ตอนในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ดําเนินการฝกอบรม
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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4.2 โครงการอบรมความรูเบื้องตนในการใชวิทยุสื่อสารในราชการของ สลค.
• การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ และมีทักษะการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร ตลอดจนสามารถแจงเหตุ
เมื่อมีเหตุการณตาง ๆ ไดอยางทันทวงที โดยมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง
และพนักงานจางเหมาของ สลค. จํานวน 50 คน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 30,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร
o ผลลัพธ บุคลากรมีความรู ความชํานาญในการใชวิทยุสื่อสารไดอยางถูกตองและปลอดภัย
และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและประสานแจงเมื่อเกิดอุบัติเหตุไดทันทวงที
และมีประสิทธิภาพ
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ขอผิดพลาดในการใชวิทยุสื่อสารลดลง
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ดําเนินการฝกอบรม
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และดานบุคลากร
• การดําเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยาย เพือ่ ใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
และสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการพัฒนาของหนวยงานหรือการพัฒนาตนเองไป
ปรับใชในการทํางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยมีผูเขารวม
โครงการฯ ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาของ สลค.
จํานวน 60 คน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 214,050 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และดานบุคลากร ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะที่ตองใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับหมอบหมายไดถูกตอง
ตามหลักเกณฑ
o ผลลัพธ
- บุคลากรมีความรูความเขาใจในปฏิบัติงานและสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ความพึ งพอใจของผู บั งคั บบั ญชาที ่มี ต อการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรด านการเงิ นการคลั ง
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และงานดานบุคลากร
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ
และดานบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะที่ตองใชในการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ
- รอยละ 80 ของบุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และดานบุคลากร
มีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
- ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการเงินการคลัง
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และดานบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 85
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ตั้งคณะทํางาน
3) จัดเตรียมขอมูลฝกอบรม
4) จัดฝกอบรม
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ
6) ติดตามประเมินผล
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4.4 โครงการจัดการความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง และการบริหารความเสี่ยง
• การดําเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยาย เพื่อใหบุคลากร สลค. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง การบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึงการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง โดยมีผูเ ขารวม
โครงการฯ ประกอบดวย บุคลากร สลค. จํานวน 50 คน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 60,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ผานการอบรมตามโครงการจัดการความรูเกีย่ วกับระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความตอเนื่อง และการบริหารความเสี่ยง
o ผลลัพธ สลค. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง การบริหารความเสี่ยง
และการบริหารงานในสภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเ ขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง การบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึง
การเตรียมความพรอม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องเพิ่มมากขึ้น
o ตัวชี้วัดผลลัพธ การปฏิบัติราชการของ สลค. มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย
โดยไมมีขอผิดพลาด
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ดําเนินการจัดอบรม/บรรยาย
ใหความรู
- ระบบการควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง
- การบริหารความตอเนื่อง
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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4.5 โครงการพัฒนะทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การดําเนินการ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรตางๆ ตลอดจนการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ใหแกบุคลากร สลค.
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 75,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ประมาณ 60-100 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 รอยละของบุคลากรที่เขารับการอบรมผานการทดสอบ โดยมีคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 80
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2) เตรียมความพรอมเพื่อการ
ฝกอบรม
3) จัดฝกอบรม
4) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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4.6 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ
• การดํ าเนิ นการ จั ด สั ม มนาเพื ่อ แลกเปลี ่ย นความคิ ด เห็ น และรั บ ฟ ง ข อ เสนอแนะเกี ่ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานดานสารสนเทศในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพตอไป
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 40,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผูเ ขา รว มการสั มมนาฯ ให ขอคิ ดเห็น /ข อเสนอแนะที ่เกี ่ยวขอ งกับ การปฏิบั ติง าน
ดานสารสนเทศ
o ผลลัพธ มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศของ สลค. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ที่ระบุขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานสารสนเทศ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ รอยละ 80 ของผูใช/ผูรับบริการงานดานสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจ
ตอการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) เสนอผูบริหารเพื่อขออนุมตั ิ
โครงการ
2) ดําเนินการสัมมนา
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
4) ติดตามและประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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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4.7 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
• การดําเนินการ ดําเนินการอบรมเกีย่ วกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง การบริหาร
สัญญาที่เปนไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมถึงหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ โดยมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย บุคลากร สลค. ผูป ฏิบัติหนาทีห่ ัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาทีผ่ ูป ฏิบัติงานดานพัสดุ เจาหนาที่ของทุกสํานัก/กองที่ดําเนินการเกีย่ วของกับการจัดซือ้ จัดจาง
ของสํานัก/กอง และกลุมตรวจสอบภายใน จํานวน 70 คน
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 110,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
o ผลลัพธ ผูเขารับการอบรมสามารถนําทักษะความรูและความเขาใจที่ไดรับไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนใหภารกิจของ สลค. บรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร อยละ 80 ของจํ านวนผู เข ารั บ การอบรมมี ทั กษะความรู และความเข าใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจางของ สลค. เปนไปดวยความรวดเร็ว
ถูกตอง และโปรงใส
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ติดตอวิทยากร
3) ดําเนินการสัมมนา
4) สรุปผลการดําเนินโครงการ
5) ติดตามและประเมินผล
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4.8 โครงการเสริมสรางความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
• การดําเนินการ การฝกอบรมในหองเรียน ทั้งหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรขั้นสูง (Advanced)
เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ แลกเปลีย่ นประสบการณการเรีย นรู ความเห็น แนวคิดและ
วิธีการพัฒนาการเรียนรู และสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรระหวางกัน โดยมี
ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย บุคลากร สลค. ทุกระดับ จํานวน 40 คน (หลักสูตรละ 20 คน)
• 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
ระยะเวลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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) ประสานสถาบันการศึกษาเพื่อกําหนด
แนวทางการจัดทําหลักสูตร และ
ทดสอบวัดระดับความรูเบื้องตน
3) ดําเนินการฝกอบรม
4) ติดตามและประเมินผล
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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4.9 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกบุคลากร สลค.
• การดําเนินการ จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
รวมถึงการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รวมถึง
การจัดทําและบริหารงบประมาณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลที่สําคัญของ สลค.
การเขียนหนังสือราชการ ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับขาราชการ
พลเรือน วินัย และจริยธรรม หลักกฎหมายเบื้องตนทีค่ วรรู การทํางานเปนทีมและการแกไขปญหา
เฉพาะหนา และการนําเสนอทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยมีผูเ ขารวมโครงการฯ ประกอบดวย บุคลากร สลค.
ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับที่สูงกวา จํานวน 100 คน (แบงเปน 2 รุน) โดยพิจารณาความจําเปน
และเหมาะสมกับหัวขอเรื่องที่ฝกอบรม
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 350,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สลค. มีการฝกอบรมทางดานวิชาการ ใหแกบุคลากร สลค. ในระดับปฏิบัติงาน หรือ
ระดับที่สูงกวา เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่สําคัญและจําเปน ซึ่งจะชวยใหบุคลากร
สลค. สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o ผลลัพธ การปฏิบัติราชการของผูเขารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับที่สูงกวา (จํานวนตามความจําเปนและ
เหมาะสมกับหัวขอเรื่องที่ฝกอบรม) ไดรับการฝกอบรมทางดานวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรูและทักษะที่สําคัญและจําเปน
o ตัวชี้วัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของ
ผูเขารับการอบรมเพิ่มขึ้น (เทียบกับผลการประเมินครั้งกอน)
• แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม
1)
2)
3)
4)
5)

ขออนุมัติโครงการ
ติดตอวิทยากร
ดําเนินการฝกอบรม
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.10 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.
• การดําเนินการ จัดนิทรรศการเฉลิ มพระเกี ยรติ และจั ดให บุคลากรไปศึกษาดูงานกลุมงานคุมครอง
จริยธรรมสวนราชการอืน่ /โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือจัดใหความรูเกีย่ วกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแกบุคลากร สลค.
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 60,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตและกลุมงานคุมครองจริยธรรม
• ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและปราบปรามการทุจริต
o ผลลัพธ บุคลากร สลค. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
• การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
o ตัวชี้วัดผลลัพธ จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 0 ครั้ง
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดแนวทางการดําเนินการและ
ขออนุมัติโครงการ
2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
3) ศึกษาดูงานกลุม งานคุมครองจริยธรรม
สวนราชการอื่น/โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือจัดใหความรูเกีย่ วกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแกบคุ ลากร
สลค.
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
- ไมมีรายการ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

- ไมมีรายการ ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับราชการในพระองค
รายการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลยศทหาร ตํารวจ ที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาลงสูฐ านขอมูลทะเบียนฐานันดร
รายการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต
รายการที่ 3 คาสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ
รายการที่ 4 คาซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ
รายการที่ 5 คาพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรฯ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
รายการที่ 6 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภณ
ั ฑ
รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท สลค.
รายการที่ 8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอนุรักษเอกสารของ
สลค.
รายการที่ 9 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิม
รายการที่ 10 โครงการปรับปรุงระบบการเผยแพรราชกิจจานุเบกษา
รายการที่ 11 โครงการปรับปรุงหองควบคุมคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

กอค.

400,000

กอค.

10,000,000

สลธ.
สลธ.
กอค.

595,532,500
54,250,000
9,000,000
รวม 669,182,500

สลธ.
สลธ.
สลธ.

1,000,000
3,250,000
5,000,000

กบส.

7,174,400

กบส.
กบส.

5,260,000
2,458,500
รวม 24,142,900
693,325,400
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แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค
รายการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลยศทหาร ตํารวจ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงสู
ฐานขอมูลทะเบียนฐานันดร
• การดําเนินการ พัฒนาระบบเชือ่ มโยงขอมูลยศทหาร ตํารวจ ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงสูฐานขอมูลทะเบียนฐานันดร
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 400,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3) พัฒนาระบบ
4) ทดสอบระบบและตรวจการจาง

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

รายการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณใหแกผดู าํ รงตําแหนงตาง ๆ
บนอินเทอรเน็ต
• การดําเนินการ พัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํารงตําแหนง
ตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 10,000,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3) พัฒนาระบบ
4) ทดสอบระบบและตรวจการจาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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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แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

รายการที่ 3 การจัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ
• การดําเนินการ จัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนที่กําหนด
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 595,532,500 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ประมาณการสรางเครื่องราชฯ และ
แจงใหหนวยงานผูรับจางเสนอราคาฯ
2) จัดประชุม คกก. บริหารการสรางซอมเครื่องราชฯ กําหนดชั้นตรา
ราคา หนวยงานผูร ับจาง
3) ขออนุมัติดําเนินการ จัดทําสัญญา
จางฯ และสงเอกสารใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
4) แตงตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
5) สุม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ
6) จัดทําบันทึกสงเอกสารเพื่อเบิกจาย
งบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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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แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

รายการที่ 4 การจัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ
• การดําเนินการ จัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนที่กําหนด
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 54,250,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ประมาณการซอมเครื่องราชฯ และ
แจงผูรับจางเสนอราคาฯ
2) สํารวจเครื่องราชฯ รับคืน
3) จัดประชุม คกก. บริหารการสรางซอมเครื่องราชฯ
4) ขออนุมัติจัดทําสัญญาจางฯ
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
6) ผูรับจางดําเนินการตามสัญญาจาง
7) ตรวจรับงาน

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

รายการที่ 5 การจัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ
• การดําเนินการ จัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ
ตามจํานวนที่กําหนด
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 9,00,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) จัดพิมพ ครั้งที่ 1
2) จัดพิมพ ครั้งที่ 2
3) จัดพิมพ ครั้งที่ 3
4) จัดพิมพ ครั้งที่ 4
5) จัดพิมพ ครั้งที่ 5

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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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แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
รายการที่ 6 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ
• การดําเนินการ จัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 1,000,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) จัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
2) ขออนุมัติโครงการ
3) จัดซื้อจัดจาง
4) สงมอบงาน
5) ทดลองงานและตรวจรับงาน

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

รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท สลค.
• การดําเนินการ ปรับปรุงระบบโทรศัพท สลค.
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 3,250,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 2559
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) จัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
และเอกสารประกอบการ
จัดซื้อระบบ
3) ดําเนินการจัดซื้อ
- แตงตั้งคณะกรรมการ TOR
- ยืน่ ขอรับเอกสารสอบราคาฯ
- พิจารณาผลการสอบราคาฯ
- จัดทําสัญญาจาง
4) ดําเนินการออกแบบ ติดตัง้
และทดสอบระบบ
5) สงมอบงานและตรวจรับระบบ
6) ทดลองใชงาน
7) ประเมินผลการใชงาน
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แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

รายการที่ 8 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอนุรักษเอกสารของ สลค.
• การดําเนินการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอนุรักษเอกสารของ สลค.
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 5,000,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 2559
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) จัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
และเอกสารประกอบการ
จัดซื้อระบบ
3) ดําเนินการจัดซื้อ
- แตงตั้งคณะกรรมการ TOR
- ยืน่ ขอรับเอกสารสอบราคาฯ
- พิจารณาผลการสอบราคาฯ
- จัดทําสัญญาจาง
4) ดําเนินการออกแบบ ติดตัง้
และทดสอบระบบ
5) สงมอบงานและตรวจรับระบบ
6) ทดลองใชงาน
7) ประเมินผลการใชงาน

34
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

รายการที่ 9 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบใหม
ทดแทนระบบเดิม (โครงการตอเนื่องจากป 2559)
• การดํ า เนิ น การ พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่อ สาร
ตลอดจนระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ สลค.
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 7,174,400 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา 2559
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ก.ย. 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) สงมอบงาน
- งวดที่ 2
- งวดที่ 3
- งวดที่ 4
- งวดที่ 5
2) ตรวจรับงาน
- งวดที่ 2
- งวดที่ 3
- งวดที่ 4
- งวดที่ 5

รายการที่ 10 โครงการปรับปรุงระบบการเผยแพรราชกิจจานุเบกษา
• การดําเนินการ ปรับปรุงระบบการเผยแพรราชกิจจานุเบกษา ในลักษณะ Web Based
Application
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 5,260,000 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2) จัดทํารางคุณลักษณะเฉพาะ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) เริ่มใชงานระบบจริง
7) ติดตามและประเมินผล

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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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รายการที่ 11 โครงการปรับปรุงหองควบคุมคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย
• การดําเนินการ ปรับปรุงสภาพแวดลอมของหองควบคุมคอมพิว เตอรแมขายและระบบ
เครือขาย
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 2,458,500 บาท
• ผูรับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
• แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
1) รวบรวมขอมูล จัดทําขอบเขต
ของงาน (TOR) และขออนุมตั ิ
โครงการ
2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
3) ติดตั้งและทดสอบระบบ
4) ทดสอบใชงาน
5) ประเมินผลการใชงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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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สวนที่ 3
การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการ
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ/รายการ
แผนงาน (ระบุไดมากกวา 1 แผน)
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ
งบประมาณ
ชื่อผูประสานงาน

รอยละของ
กิจกรรม
(9)

ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/
ปญหาและอุปสรรค
(10)

รอยละของ
ผลการ
ดําเนินการ
ตามกิจกรรม
(11)

 แผนอื่น ๆ .......................

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
(12)

ดําเนินการจริง
(13)

รวมรอยละ
ตามผลการดําเนินกิจกรรม

(16) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใสเครื่องหมาย  ใน  ดานลางนี้)
 เปนไปตามกําหนดเวลา

 ลาชากวากําหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแกปญหา)
สาเหตุ

แนวทางการแกไขปญหา

งบประมาณ
ใชไป
(14)

หมายเหตุ
(15)

39

กิจกรรม
(8)

(1)
(2)  แผนปฏิบัติราชการประจําป
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
(3)
(4)
จํานวน
(5) บาท
(6)
หมายเลขโทรศัพท
(7)

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

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินการ
(19)
(20)
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ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ

ตัวชี้วัด
(17)
(18)
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซือ้ จัดจางที่สําคัญ
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 20 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
ชื่อผูประสานงาน ระบุชื่อผูประสานงานโครงการ/รายการ
ชองที่ 7
หมายเลขโทรศัพท (ผูประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพทผูประสานงานโครงการ/รายการ
ชองที่ 8
กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 9
รอยละของกิจกรรม ระบุสัดสวนความสําคัญของกิจกรรมโดยกําหนดเปนรอยละ รวมทุก
กิจกรรมเทากับรอยละ 100
ชองที่ 10
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 11
รอยละของผลการดําเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดสวนของกิจกรรมทีด่ ําเนินการแลวเสร็จ
โดยกําหนดเปนรอยละ รวมความสําเร็จทุกกิจกรรมเทากับรอยละ 100
ชองที่ 12
ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ระบุเดือน ป ที่คาดวาจะดําเนินกิจกรรม ตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 13
ระยะเวลาดําเนินการจริง ระบุเดือน ป ที่ดําเนินการจริง
ชองที่ 14
งบประมาณใชไป ใสจํานวนงบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินโครงการ/รายการ
ชองที่ 15
หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพิ่มเติม (ถามี)
ชองที่ 16
ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการลาชากวา
กําหนดเวลาใหระบุสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา
ชองที่ 17
ตัวชี้วัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 18
ตัวชี้วัดผลลัพธ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ชองที่ 19
ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต ระบุผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต
ชองที่ 20
ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ ระบุผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ
หมายเหตุ 1. สํานักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. กรณีที่สํานักและกองจัดทํารายละเอียดของโครงการครบถวน สลธ. จะใสขอมูลในชองที่ 1-5, 8, 12 และ
17-18 ใหเรียบรอย โดยสํานักและกองจะเปนผูจัดกรอกขอมูลในชองที่ 6-7, 9-11, 13-16 และ 19-20
3. หากสํานักและกองมีความจําเปนตองปรับแกขอมูลสําคัญของโครงการ เชน กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนจากที่เคยกําหนดไวเดิม ขอใหสงรายละเอียดให สลธ. ดวย
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สวนที่ 4
ภาคผนวก

44
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

45
แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560

ภาคผนวก 1

อํานาจหนาทีข่ องสวนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
2

1. สํานักงานเลขาธิการ

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนําเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรี และการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ
(3) ให บ ริ ก ารและอํ า นวยความสะดวกเกี ่ย วกั บ การใช ห อ งประชุ ม และการรั บ รองในเรื ่อ งอื ่น ๆ
แกคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตาง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ดําเนินการเกีย่ วกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(7) ดําเนินการเกีย่ วกับงานอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ งานหองสมุดคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาคนควาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(8) ปฏิ บั ติร าชการทั ่ว ไปของสํ า นัก เลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี ซึ่งมิ ไดกํ าหนดใหเ ปน อํ านาจหนาที่ของ
สวนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย ตลอดจนการใหบริการและอํานวยความสะดวกตาง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
(2) ประมวลและรวบรวมข อมู ล ทีเ่ กี ่ย วของกับ การประชุมคณะรัฐ มนตรีและคณะกรรมการรั ฐ มนตรี
คณะตาง ๆ รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ
(4) ประสานการปฏิ บั ติ ง านกั บ ส ว นราชการภายในสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี แ ละส ว นราชการ
ที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย



ลําดับที่ 1 - 13 เปนอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559
ลําดับที่ 14 เปนอํานาจหนาที่ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ใหแปลงสภาพกองโรงพิมพ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549
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3. กองนิติธรรม

(1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพือ่ เสนอความเห็นเกีย่ วกับรางกฎหมาย และเรือ่ งที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง
เรื ่อ งอื ่น ๆ ที ่เ ป น ป ญ หาข อ กฎหมายที ่ก ระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน ว ยงานอื ่น ของรั ฐ เสนอต อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรื อ คณะรั ฐ มนตรี และแจ ง คํ า สั ่ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นเรื อ่ งดั ง กล า วให
สวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกีย่ วของ ตลอดจนจัดพิมพและตรวจสอบรางกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ กฎหมายเพื ่อ นํ า ขึ ้น ทู ล เกล า ฯ ถวายเพื ่อ ทรงลง
พระปรมาภิไธย
(2) ดํ า เนิ น การเกี ่ย วกั บ การจั ด ทํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั ้ง ตอบข อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนํารางกฎหมายและเรื่องอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีจนประกาศใชบังคับ
(4) ประสานการจั ด ทํ า คํ า ชี ้แจงและคํ า ให ก ารต อศาล และองคกรอิส ระต าง ๆ ตามรัฐ ธรรมนูญ และ
ประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองคกรตาง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการนํารางกฎหมายและเรือ่ งที่กฎหมายกําหนดใหตองขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอตอรัฐสภา การรับรางกฎหมายที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอมา
เพื่อพิจารณากอนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและขอสังเกตของกรรมาธิการเสนอตอคณะรัฐมนตรี
รวมทัง้ แจงผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานอื่น
ของรัฐ ในการไปรวมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ
(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาและ
คําวินิจฉัยของศาล และเรื่องสําคัญที่ตองใชอางอิงอยูเสมอเพื่อใหเปนปจจุบัน
(7) ประสานการปฏิ บั ติง านกั บ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เกี่ย วกั บ การประชุม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

4. กองบริหารงานสารสนเทศ

(1) เปนศูนยกลางรวบรวม วิเคราะห จัดเก็บ ประมวล และใหบริการขอมูลมติคณะรัฐมนตรีแกคณะรัฐมนตรี
เพือ่ เปนศูนยขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
และเผยแพรขอมูลมติคณะรัฐมนตรีแกประชาชน
(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหบริการแกสวนราชการภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนาและจัดระบบบริห ารงานสารสนเทศและการสือ่ สารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
(4) ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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5. กองพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ

(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห และประมวลมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั ้ง ข า วสารเหตุ ก ารณ ที ่เ กี ย่ วข อ งกั บ การ
ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และเป น ศู น ย ป ระสานงานเกี ่ย วกั บ มติ คณะรั ฐ มนตรี ร ะหว างสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีกับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ
(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหมติคณะรัฐมนตรีที่ลาสมัย ไมชัดเจน หรือไมสอดคลองกับ
กฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน
(3) ประมวล ติดตาม และเรงรัดการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีทีเ่ กีย่ วของกับยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการแผนดิน และรายงานใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
(4) ดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะรัฐมนตรีตามทีไ่ ดรับมอบหมายโดยประสานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
(5) กําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดําเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินตามทีไ่ ดรับมอบหมายใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

6. กองวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

(1) ศึกษา วิ เคราะห ขอมู ล เพื ่อเสนอความเห็นในเรือ่ งที่กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานของรัฐ
เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื อ่ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั ่ง การของนายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ที่เกีย่ วของในเรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคง และการตางประเทศ และแจงคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องดังกลาวใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
(2) ดํ า เนิ น การเกี ่ย วกั บ การจั ด ทํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั ้ง ตอบข อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเรื่องที่มิใชรางกฎหมาย
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี และการตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี
(4) ประสานการปฏิ บั ติง านกั บ กองการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เกี่ย วกั บ การประชุม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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7. กองสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

(1) ประสานงานกับ กระทรวง ทบวง กรม และหนว ยงานอืน่ ของรัฐ ทีเ่ กี่ยวของในการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนในการติดตาม ประเมินผล เรงรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทําและ
เผยแพรรายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาล
(2) รวบรวมขอมูลของกระทรวงและสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ ใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงตอ
รั ฐ สภา จั ด พิ ม พ แ ละเผยแพร คํ า แถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี จั ด ทํ า ข อ มูล ตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ ของรัฐในการนํานโยบาย
ดั ง กล า วไปปฏิ บั ติ รวมทั ง้ จั ด ทํ า ข อ มู ล ความเห็ น ของสมาชิ กรั ฐ สภาต อ แนวนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล
(4) 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
ผูป ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี
(5) ดําเนินงานศึกษาวิจั ยทางวิชาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกรระหวางประเทศ
เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
(6) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับราชการของคณะรัฐมนตรี
(7) เสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาองค ก ร จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป รายงานผล
การดําเนินงานประจําป การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสีย่ งของ
สํ านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนเรงรั ด ติ ดตาม และพั ฒ นาตั ว ชี้วั ด เพื่อประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสวนที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

8. กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

(1) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแกบุคคลที่จะตองเขาเฝาฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ
สวนราชการในพระองคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ตาง ๆ และงานเสด็จพระราชดําเนิน
(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรใหเปนไปตามโบราณราชประเพณี
(3) ดําเนินการเกีย่ วกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะตองกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ
ขอพระราชทานพระมหากรุ ณาในเรือ่ งตาง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบีย บประเพณี การสถาปนา
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศและสมณศักดิ์ การแตงตัง้ และการพนจากตําแหนงของ
ขาราชการและบุคคลประเภทตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศตาม
ราชประเพณี ตลอดจนการจั ด ทํ า ประกาศพระบรมราชโองการที ่มิ ใ ช ก ารเสนอกฎหมาย
เพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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(4) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครือ่ งราชอิสริยาภรณตางประเทศ การกําหนด
มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ และการวางแผนการสราง การซอม
และการจายเครื่องราชอิสริยาภรณ
(5) วางระบบและพั ฒ นาฐานข อมู ล และให บ ริ การขอ มูล ฐานัน ดรของผูไ ด รับ พระราชทานอิส ริย ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตําแหนง และเครื่องราชอิสริยาภรณแกประชาชน
(6) ตรวจสอบ จําแนกประเภท และจัดลําดับการประกาศเรื่องตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทําขอมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องสําคัญตาง ๆ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

9. กลุ ม งานดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานในโครงการทุ น การศึ ก ษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(1) ประสานการดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ
พัฒนาศั กยภาพนั กเรีย นทุน พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

10. กลุ ม งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบร า งกฎหมายและร า งอนุ บั ญ ญั ติ ที ่เ สนอ
คณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานและกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแกฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

11. กลุมตรวจสอบภายใน

(1) ดํ า เนิ น การเกี ่ย วกั บ การตรวจสอบด า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข องสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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12. กลุมพัฒนาระบบบริหาร

(1) เสนอแนะ ให คํา ปรึ กษาแกเ ลขาธิ การคณะรัฐ มนตรีเกี่ยวกับ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ติด ตาม ประเมิ นผล และจั ดทํา รายงานเกีย่ วกับการพัฒ นาระบบราชการภายในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(3) ประสานและดํ าเนิ น การเกี ่ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการร ว มกั บ หน ว ยงานกลางต า ง ๆ และ
สวนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

13. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

(1) เสนอแนะแกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กี่ยวของ
เสนอตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ประสานงาน เร งรั ด และกํ า กั บ ให ส ว นราชการในสํานัก เลขาธิการคณะรั ฐ มนตรีดําเนิน การตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
(3) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และรวมมือในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สํ า นั กเลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี และการคุมครองจริย ธรรม เสนอตอเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

14. สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบซีดี
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) จัด พิ มพ ป ระกาศนี ยบั ตรกํ า กั บ เครื ่องราชอิส ริย าภรณ สัญ ญาบัตรยศ สัญ ญาบัตรสมณศักดิ์ และ
กําหนดการตาง ๆ ของกระทรวงการตางประเทศ
(4) รับผลิตสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสจากทั้งสวนราชการและเอกชน
(5) จัดทําธุรกิจงานพิมพดวน รับพิมพงานทั่วไป นามบัตร การดเชิญ รายงาน รวมทัง้ การเย็บปกหนังสือ
และถายเอกสาร
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(6) จัดทําและจําหนายหนังสือที่มุงเนนรูปแบบหนังสือทางดานกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ตาง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ
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ภาคผนวก 2
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