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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
  ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี (สลค.) ไดใหความสําคัญแกการดําเนินการตามยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บรหิารจดัการภาครฐัตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ของรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนยุทธศาสตรของ สลค. และนโยบายของรัฐบาลดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค. ไดมี
การทบทวนวิสัยทัศนและยุทธศาสตรตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณ จากการประชุมหารือเพื่อทบทวน
เปาหมายและตัวชี้วัด และกําหนดวิสัยทัศนของ สลค. วา “สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลัก
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี”* โดยมียุทธศาสตร สลค. ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูลสําหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 
และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

 แผนปฏิบัติราชการ สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สลค. ไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 696,393,500 บาท แบงเปน (1) การดําเนินโครงการ รวม 14 โครงการ วงเงิน 3,068,100 บาท 
และ (2) การดําเนินรายการจัดซ้ือจางท่ีสําคัญ รวม 11 รายการ วงเงิน 693,325,400 บาท สรุปไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
โครงการ รายการจดัซ้ือจดัจางฯ 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

1 1,069,050 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1 800,000 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการในพระองค 

2 130,000 5 669,182,500 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพ่ือ
สนับสนุนการปฏบิตังิานในภารกิจหลกั 

10 1,069,050 6 24,142,900 

รวม 14 3,068,100 11 693,325,400 

* เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศนตามขอสังเกตของสํานักงบประมาณ จากการประชุม
หารือเพ่ือทบทวนเปาหมายและตัวช้ีวัด เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2559  
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 ในสวนของการติดตามผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สลค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหมีจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวม
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพือ่เรงรัด
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
  

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรี 

 
พันธกิจ :  1.  ใชองคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรีใหถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 2.  ติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สาํคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุดแกประเทศชาตแิละประชาชน 

 
เปาหมาย : 

1. เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะหและขอมูลที่มีคุณภาพ
ประกอบการตดัสนิใจของคณะรัฐมนตรี 

2. ระบบงานและฐานขอมูลเพื่อสนบัสนนุการขับเคลื่อน
นโยบายสาํคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 

3. บุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถทีห่ลากหลาย 
และพรอมปฏิบัติงานภายใตสถานการณตาง ๆ 

4. สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัตงิานใหมี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรที่ 4 
 

การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

 การพัฒนาระบบตดิตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และมตคิณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล 

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกบัราชการในพระองค 

 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

                                                                                                                                                                                                        
เปาประสงค  เปาประสงค  เปาประสงค  เปาประสงค 

 

1. การนําองคความรูมาใชในการวิเคราะหเพิ่มมากข้ึน เพื่อ
ประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุด 

2. มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกตอง ชดัเจน สามารถปฏิบัตไิด 
3.  งานเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและพรอม

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

 การขับเคลือ่นระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
 

 1.  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 
เปนไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 
ที่สมพระเกียรติ 

2.  ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 

 1. บุคลากรมีศักยภาพสงูและปฏิบตัิงานไดในทุกสถานการณ
เอ้ือตอการพัฒนาองคกร สลค. ในอนาคต 

2. ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

                                                                                                                                                                                                        
กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ 

 

1. พัฒนาแนวปฏิบัติ 
ในการเสนอเร่ืองตอ
คณะรัฐมนตรีใหมี
มาตรฐานและพรอม
ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง 

2. พัฒนาองคความรูในการ
วเิคราะหเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหมีความ
สมบูรณ 

 
 

 1. พัฒนาฐานขอมูลและ
ระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี 

2. ปรับปรุงกระบวนการ 
ในการแจงยืนยนั 
มติคณะรัฐมนตรี 

 1. จัดทําคูมือ/แนวทาง
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการ 
ในพระองค 

2. พฒันาแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ 

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

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

         3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
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แผนที่ยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

วิสัยทัศน : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรท่ี 4 
 

การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 การพัฒนาระบบตดิตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล 

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
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การนําองคความรูมาใชในการ
วิเคราะหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ

ประชาชนจะไดรับประโยชนสูงสุด 

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกตอง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได 

งานเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพรอมตอบสนอง

ตอการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ไดในทุกสถานการณ เอ้ือตอ 

การพัฒนาองคกร สลค. ในอนาคต 

การขับเคลื่อนระบบการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับราชการ
ในพระองคเปนไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ท่ีสมพระเกียรติ 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 
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โครงสรางสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 
 

กลุมตรวจสอบภายใน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กองพฒันายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ 

กองวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

กองสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

สํานักงานเลขาธิการ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

กองนิติธรรม 

กองบริหารงานสารสนเทศ 

สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กลุมงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

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

1. ดําเนินการเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เก่ียวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณารางกฎหมาย และเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหขอรับความยินยอม หรือ
ความเหน็ชอบจากสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องท่ีสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับสวนราชการในพระองคเกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะตองขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความเรียบรอย 

5. บริการและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจหนาที่แก
ประชาชน 

6. ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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สวนที่ 2  
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และโครงการตอเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางท่ีสําคัญ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และโครงการตอเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญที่กําหนด
จะดาํเนนิการ รวมท้ังหมด 25 รายการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 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 
โครงการ รายการจดัซ้ือจดัจางฯ 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

1 1,069,050 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1 800,000 - - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการในพระองค 

2 130,000 5 669,182,500 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพ่ือ
สนับสนุนการปฏบิตังิานในภารกิจหลกั 

10 1,069,050 6 24,142,900 

รวม 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 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
โครงการจดัหาระบบจัดเก็บเอกสารสําคญัของ สลค. ในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส กบส. 860,000 

รวม 860,000 

 
โครงการจัดหาระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญของ สลค. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  

• การดาํเนนิการ จัดหาระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญของ สลค. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 860,000 บาท (งบเหลือจายป 2559) 

• ผูรับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) จัดทํารางคณุลักษณะเฉพาะ           
2) ขออนุมัติดําเนินโครงการ           
3) ดําเนินการจัดซื้อจดัจาง           
4) จัดหาและพัฒนาระบบ           
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ           
6) ฝกอบรม           
7) ติดตามและประเมินผล           
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รายละเอียดโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

โครงการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสทิธภิาพในการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
1.1 โครงการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค. กพร. 1,069,050 
 รวม 1,069,050 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายรัฐบาลตอผูบริหารระดับสูง กสค. 800,000 

รวม 800,000 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 
3.1 โครงการเผยแพรความรูเก่ียวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก

ประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐในสวนภูมภิาค 
กอค. 80,000 

3.2 โครงการเรียนรูและศึกษาดูงานกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษและ 
งานราชทัณฑ 

กอค. 50,000 

รวม 130,000 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
4.1 โครงการอบรมความรูเบ้ืองตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย สลธ. 30,000 
4.2 โครงการอบรมความรูเบ้ืองตนในการใชวิทยุสื่อสารในราชการ สลธ. 30,000 
4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินการคลงั งบประมาณ พัสด ุสารบรรณ 

และดานบุคลากร 
สลธ. 214,050 

4.4 โครงการจดัการความรูเก่ียวกับระบบควบคมุภายใน การบรหิารความตอเน่ือง และ 
การบรหิารความเสีย่ง 

สลธ. 60,000 

4.5 โครงการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ กบส. 75,000 
4.6 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ กบส. 40,000 
4.7 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง กพร. 110,000 
4.8 โครงการเสรมิสรางความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษ กพร. 100,000 
4.9 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกบุคลากร สลค. กพร. 350,000 
4.10 โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ใน สลค. 
ศปท. 60,000 

รวม 1,069,050 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,068,100 
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รายละเอียดโครงการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

1.1 โครงการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค. 

• การดําเนินการ จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผานกิจกรรมการเรียนรูใน
หลายรูปแบบ ประกอบดวย (1) การลงพืน้ทีต่ิดตามมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่งที่เปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล เชน การแกปญหาภัยแลง การบริหารจัดการน้ํา มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ มาตรการ
เพิ่มรายไดใหแกผูมีรายไดนอย การบริหารจัดการพืน้ที่เกษตรกรรม (Zoning) Social Business 
สหกรณ ดานการคาชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมของอาเซียน 
(ASEAN Connectivity) (2) การสมัมนา/ฝกอบรมและการศึกษาดูงานในเรือ่งที่เปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล ในประเด็นตามขอ (1) และ (3) การจัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู  การจัดเสวนา
แลกเปลีย่นเรียนรูในหัวขอทีเ่กีย่วกับภารกิจของ สลค. เชน การวิเคราะหเรือ่งและจัดทําบันทึก
เสนอคณะรัฐมนตรี การลงพืน้ที่ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการในพระองคเรื่องตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการจัดทําคูมือการทํางานในเรื่องท่ีมีความสําคัญ 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 1,069,050 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร และกองท่ีเก่ียวของ  

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลติ  บคุลากรของ สลค. ไดรบัความรูและประสบการณผานกิจกรรมการเรยีนรูในหลายรปูแบบ 

o ผลลัพธ  การปฏิบัติราชการของ สลค. ท้ังในสวนของการวิเคราะหเรื่องและจัดทําบันทึกเสนอ
คณะรัฐมนตรี การลงพ้ืนท่ีติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับราชการในพระองคเรื่องตาง ๆ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการไดรับความรูและประสบการณผานกิจกรรม

การเรียนรูในหลายรูปแบบ    
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  

- จํานวนองคความรู/คูมือการทํางานในเรื่องที่มีความสําคัญที่เพิ่มขึ้นจากการจัดทําของผูเขารวม
โครงการ อยางนอย 4 องคความรู/คูมอืการทํางาน 

- รอยละ 80 ของผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของผูเขารวมโครงการ
ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีไดไปศึกษา 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

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

1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม             
2) ดําเนินการโครงการ             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
4) ติดตามและประเมินผล             
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายรัฐบาลตอผูบริหารระดับสูง 

• การดาํเนนิการ จดัการประชุมชี้แจงใหผูบริหารระดับสูงไดรับทราบถึงนโยบายท่ีเรงดวนและที่รัฐบาล 
ใหความสําคัญ ซ่ึงจะชวยใหการจัดลําดับความสําคัญและการมุงเนน ผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
มีความชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงตอสภา 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 800,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กองสงเสรมิและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  ผูเขารวมการประชุมฯ มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการทํางานของรัฐบาล 

o ผลลัพธ  กระทรวง สวนราชการสามารถแปลงนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติไดชัดเจนและ
สอดคลองตามนโยบายรัฐบาลท่ีแถลงตอสภา 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  ผูเขารวมประชุมฯ รอยละ 100 มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการทํางาน

ของรัฐบาล  
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

ประชุม 
            

2)  ออกหนังสือเชิญผูเขารวม
ประชุม 

            

3)  ประสานเพ่ือเตรยีมการจดั
ประชุม 

            

4)  จัดการประชุม             

5)  ประเมินผลโครงการ             

6)  จัดทําสรุปผลการประชุม
เพ่ือเสนอผูบริหาร 

            

7)  จัดทําเอกสารสรุปผลการ
บรรยายและแจกจาย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 

3.1 โครงการเผยแพรความรู เกี ่ยวกับงานอาลักษณและเครื ่องราชอิสริยาภรณใหแกประชาชนและ
เจาหนาท่ีของรัฐในสวนภูมิภาค 

• การดาํเนนิการ จัดนิทรรศการและบรรยายความรูเกีย่วกับงานอาลักษณและเครือ่งราชอิสริยาภรณ
ในตางจังหวัด  

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 80,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  การเผยแพรพระมหากรุณาธิ คุณและความรู เกี ่ยวกับงานงานอาลักษณและ

เครื่องราชอิสริยาภรณในสวนภูมิภาค 

o ผลลัพธ  ประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่เขารับฟงการบรรยายและชมนิทรรศการไดรับทราบ
พระมหากรุณาธิคุณและความรูเก่ียวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต จํานวนครั้งในการเผยแพรความรูเก่ียวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

ในสวนภูมิภาค  
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ รอยละ 80 ของประชาชนและเจาหนาที ่ของรัฐที ่เขารับฟงการบรรยาย 

และชมนิทรรศการไดรับความรูเกี่ยวกับงานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ
เพ่ิมมากข้ึน 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

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

และประสานการเตรยีมการ 
            

3) จัดเตรียมขอมลูและวัสด-ุ 
อุปกรณ 

            

4) ดาํเนินการ             
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3.2 โครงการเรียนรูและศึกษาดูงานกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษ และงานราชทัณฑ 

• การดําเนินการ การบรรยายเพือ่ถายทอดความรู ดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกีย่วของ รวมทั้ง
ขัน้ตอน กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติในเรือ่งการขอพระราชทานอภัยโทษในภาพรวม จาก
ผูบริหาร สลค. สํานักราชเลขาธิการ และกรมราชทัณฑ ตลอดจนการศึกษาดูงานราชทัณฑ เพือ่ให
เขาใจสภาพความเปนอยูของผูตองขัง 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 50,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากรของกองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณที่เขารวมโครงการไดรับการ

ถายทอดองคความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานการขอพระราชทานอภัยโทษ และงาน
ราชทัณฑ 

o ผลลัพธ  บุคลากรของกองอาลักษณและเครือ่งราชอิสริยาภรณที่เขารวมโครงการที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานการขอพระราชทานอภัยโทษสามารถนําความรูท่ีได 
ไปพัฒนางานในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากรของกองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณที่เขารวม

โครงการมีความรูความเขาใจงานการขอพระราชทานอภยัโทษและราชทัณฑ 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ บุคลากรของกองอาลักษณและเครื ่องราชอิสริยาภรณท่ีเขารวมโครงการ 

ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานการขอพระราชทานอภัยโทษสามารถปฏิบัติงาน
ดังกลาวไดโดยมีขอผิดพลาดลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับกอนเขารวมโครงการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) อนุมัติโครงการ             
2) ตั้งคณะทํางาน             
3) รวบรวมขอมลู             
4) จัดเตรียมหัวขอ             
5) จดัการบรรยายและศกึษาดูงาน             
6) สรุปผลโครงการ             
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
 

4.1 โครงการอบรมความรูเบ้ืองตนในการปองกันและระงับอัคคีภัย  

• การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจ และ 
มีความตระหนักเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ โดยมีผูเขารวมโครงการฯ 
ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจางเหมาของ สลค. จํานวน 50 คน  

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 30,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. มีความรู ความเขาใจในการปองกันและระงับอัคคีภัย 

o ผลลัพธ  บุคลากรมีความรู ความชํานาญในการปองกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถ
ระงับอัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหมีความปลอดภัยในการทํางานและ 
เกิดผลดีตอองคกร 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจใน

การปองกันและระงับอัคคีภัย 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ บุคลากร สลค. ที ่เขารับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยไดอยางถูกตอง 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ดาํเนินการฝกอบรม             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
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4.2 โครงการอบรมความรูเบ้ืองตนในการใชวิทยุส่ือสารในราชการของ สลค.  

• การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวของ และมีทักษะการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร ตลอดจนสามารถแจงเหตุ
เม่ือมีเหตุการณตาง ๆ ไดอยางทันทวงที โดยมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง 
และพนักงานจางเหมาของ สลค. จํานวน 50 คน  

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 30,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร 

o ผลลัพธ  บุคลากรมีความรู ความชํานาญในการใชวิทยุสื่อสารไดอยางถูกตองและปลอดภัย
และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและประสานแจงเมื่อเกิดอุบัติเหตุไดทันทวงที         
และมีประสิทธิภาพ 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ ขอผิดพลาดในการใชวิทยุสื่อสารลดลง 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ดาํเนินการฝกอบรม             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
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4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสด ุสารบรรณ และดานบุคลากร 

• การดําเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยาย เพือ่ใหเจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะ 
ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางถูกตองตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
และสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ท่ีไดจากการพัฒนาของหนวยงานหรือการพัฒนาตนเองไป
ปรับใชในการทํางานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยมีผูเขารวม
โครงการฯ ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาของ สลค. 
จํานวน 60 คน 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 214,050 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และดานบุคลากร ไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะท่ีตองใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับหมอบหมายไดถูกตอง
ตามหลกัเกณฑ 

o ผลลัพธ   
 - บุคลากรมีความรูความเขาใจในปฏิบัติงานและสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
  อยางมีประสิทธิภาพ 
 - ความพึงพอใจของผู บังคับบัญชาที ่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการเงินการคลัง  
  งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และงานดานบุคลากร  

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ

และดานบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ  
 - รอยละ 80 ของบุคลากรดานการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และดานบุคลากร  
  มีความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
 - ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรดานการเงินการคลัง 
  งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และดานบุคลากร ไมนอยกวารอยละ 85 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ตั้งคณะทํางาน             
3) จัดเตรียมขอมลูฝกอบรม             
4) จดัฝกอบรม             
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
6) ติดตามประเมินผล             
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4.4 โครงการจัดการความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง และการบริหารความเส่ียง 

• การดาํเนนิการ จดัอบรมโดยการบรรยาย เพ่ือใหบุคลากร สลค. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง การบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึงการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง โดยมีผูเขารวม
โครงการฯ ประกอบดวย บุคลากร สลค. จํานวน 50 คน  

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 60,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ผานการอบรมตามโครงการจัดการความรูเกีย่วกับระบบการควบคุม

ภายใน การบริหารความตอเนื่อง และการบริหารความเสี่ยง 

o ผลลัพธ  สลค. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง การบริหารความเสี่ยง 
และการบริหารงานในสภาวะวิกฤติท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับระบบการ

ควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่อง การบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึง
การเตรียมความพรอม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่องเพ่ิมมากข้ึน 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ การปฏิบัติราชการของ สลค. มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย
โดยไมมีขอผิดพลาด 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ขออนุมัติโครงการ             
2) ดําเนินการจดัอบรม/บรรยาย

ใหความรู 
- ระบบการควบคมุภายใน 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารความตอเน่ือง 

            

3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
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4.5 โครงการพัฒนะทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• การดาํเนนิการ จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรในหลักสูตรตางๆ ตลอดจนการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน ใหแกบุคลากร สลค. 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 75,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ประมาณ 60-100 คน มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการใช

คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม เพือ่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.  

o ผลลัพธ  บคุลากร สลค. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีทักษะ ความรู ความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการอบรมสอบผานการอบรมในแตละหลักสูตร 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ รอยละของบุคลากรท่ีเขารับการอบรมผานการทดสอบ โดยมีคะแนนไมนอยกวา 

รอยละ 80  

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

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

ฝกอบรม 
            

3) จดัฝกอบรม             
4) สรปุผลการดาํเนินโครงการ             
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4.6 โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 

• การดําเนินการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดานสารสนเทศในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 40,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  ผูเขารวมการสัมมนาฯ ใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

ดานสารสนเทศ 

o ผลลัพธ  มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศของ สลค. ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ท่ีระบุขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ รอยละ 80 ของผูใช/ผูรับบริการงานดานสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจ

ตอการปรับปรุงการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

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

โครงการ 
            

2) ดําเนินการสัมมนา             
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
4) ตดิตามและประเมนิผล             
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4.7  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจาง  

• การดําเนินการ ดําเนินการอบรมเกีย่วกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง การบริหาร
สัญญาท่ีเปนไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมถึงหลักจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ โดยมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย บุคลากร สลค. ผูปฏิบัติหนาทีห่ัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานดานพัสดุ เจาหนาที่ของทุกสํานัก/กองที่ดําเนินการเกีย่วของกับการจัดซือ้จัดจาง
ของสํานัก/กอง และกลุมตรวจสอบภายใน จํานวน 70 คน 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 110,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจาง 

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

o ผลลัพธ  ผูเขารับการอบรมสามารถนําทักษะความรูและความเขาใจที่ไดรับไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนใหภารกิจของ สลค. บรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของจํานวนผู เขารับการอบรมมีทักษะความรู และความเขาใจ

เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจาง 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ การบริหารงานพัสดุและการจัดซ้ือจัดจางของ สลค. เปนไปดวยความรวดเร็ว 

ถูกตอง และโปรงใส 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

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

• การดําเนินการ การฝกอบรมในหองเรียน ทั้งหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรข้ันสูง (Advanced) 
เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ แลกเปลีย่นประสบการณการเรียนรู ความเห็น แนวคิดและ
วิธีการพัฒนาการเรียนรู และสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรระหวางกัน โดยมี
ผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย บคุลากร สลค. ทุกระดับ จาํนวน 40 คน (หลักสูตรละ 20 คน)  

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 100,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

o ผลลัพธ  การปฏิบัติงานของบุคลากร สลค. ผูเขารวมโครงการที่มีความเกี่ยวของกับการใช
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบคุลากร สลค. ผูเขารวมโครงการมีความรูและทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สลค. 

ผูเขารวมโครงการในสวนท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน ไมนอยกวา
รอยละ 80 

• แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

1) ขออนุมัติโครงการ             

2) ประสานสถาบันการศึกษาเพ่ือกําหนด
แนวทางการจัดทําหลักสูตร และ
ทดสอบวัดระดับความรูเบ้ืองตน 

            

3) ดําเนินการฝกอบรม              
4) ติดตามและประเมินผล             
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ             
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4.9  โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกบุคลากร สลค.  

• การดาํเนนิการ จัดอบรมเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 
รวมถึงการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รวมถึง
การจัดทําและบริหารงบประมาณ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลที่สําคัญของ สลค. 
การเขียนหนังสือราชการ ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับขาราชการ
พลเรือน วินัย และจริยธรรม หลักกฎหมายเบื้องตนทีค่วรรู การทํางานเปนทีมและการแกไขปญหา
เฉพาะหนา และการนําเสนอทีมี่ประสิทธิภาพ โดยมีผูเขารวมโครงการฯ ประกอบดวย บุคลากร สลค. 
ในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับท่ีสูงกวา จํานวน 100 คน (แบงเปน 2 รุน) โดยพิจารณาความจําเปน
และเหมาะสมกับหัวขอเรื่องท่ีฝกอบรม 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 350,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  สลค. มีการฝกอบรมทางดานวิชาการ ใหแกบุคลากร สลค. ในระดับปฏิบัติงาน หรือ

ระดับที่สูงกวา เพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่สําคัญและจําเปน ซึ่งจะชวยใหบุคลากร 
สลค. สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

o ผลลัพธ  การปฏิบัติราชการของผูเขารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน หรือระดับท่ีสูงกวา (จํานวนตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับหัวขอเรื ่องที่ฝกอบรม) ไดรับการฝกอบรมทางดานวิชาการเพื่อ
พัฒนาความรูและทักษะท่ีสําคัญและจําเปน 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของ
ผูเขารับการอบรมเพ่ิมข้ึน (เทียบกับผลการประเมินครั้งกอน) 

• แผนการดําเนินโครงการ 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

2) ติดตอวิทยากร             

3) ดําเนินการฝกอบรม             

4) สรปุผลการดําเนินโครงการ             

5) ติดตามและประเมินผล             
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4.10  โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 

• การดําเนินการ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานกลุมงานคุมครอง
จรยิธรรมสวนราชการอ่ืน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือจัดใหความรูเกีย่วกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแกบุคลากร สลค. 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 60,000 บาท 

• ผูรับผิดชอบ  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตและกลุมงานคุมครองจริยธรรม 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ไดรับความรูเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
o ผลลัพธ  บุคลากร สลค. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเปนไปตามหลักคุณธรรม

จริยธรรม 

• การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต รอยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เขารวมโครงการมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 0 ครั้ง 

• แผนการดําเนินโครงการ 
                              ระยะเวลา 

  กจิกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ขออนุมัติโครงการ  
            

2)  จดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ             

3)  ศึกษาดูงานกลุมงานคุมครองจริยธรรม 
สวนราชการอ่ืน/โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ หรือจดัใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจรติแกบคุลากร 
สลค.  
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

รายการ ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางประสทิธภิาพในการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

- ไมมีรายการ - 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมตคิณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานขอมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไมมีรายการ - 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิติังานเกีย่วกบัราชการในพระองค 
รายการท่ี 1 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลยศทหาร ตํารวจ ท่ีประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาลงสูฐานขอมลูทะเบียนฐานันดร 
กอค. 400,000 

รายการท่ี 2 โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก 
ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต 

กอค. 10,000,000 

รายการท่ี 3 คาสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ สลธ. 595,532,500 
รายการท่ี 4 คาซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ สลธ. 54,250,000 
รายการท่ี 5 คาพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณและสัญญาบัตรฯ กอค. 9,000,000 

รวม 669,182,500 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
รายการท่ี 6 โครงการจดัหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภณัฑ สลธ. 1,000,000 
รายการท่ี 7 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท สลค. สลธ. 3,250,000 
รายการท่ี 8 โครงการจดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอนุรักษเอกสารของ 

สลค. 
สลธ. 5,000,000 

รายการท่ี 9 โครงการจดัหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบใหมทดแทนระบบเดิม 

กบส. 7,174,400 

รายการท่ี 10 โครงการปรบัปรงุระบบการเผยแพรราชกิจจานุเบกษา กบส. 5,260,000 
รายการท่ี 11 โครงการปรับปรุงหองควบคุมคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย กบส. 2,458,500 

รวม 24,142,900 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 693,325,400 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค 

รายการที่ 1

• การดาํเนินการ พัฒนาระบบเชือ่มโยงขอมูลยศทหาร ตํารวจ ทีป่ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงสูฐานขอมูลทะเบียนฐานันดร 

 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงขอมูลยศทหาร ตาํรวจ ท่ีประกาศในราชกจิจานุเบกษาลงสู
ฐานขอมูลทะเบียนฐานันดร 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 400,000 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ             
2) ดําเนินการจัดซื้อจดัจาง             
3) พัฒนาระบบ             
4) ทดสอบระบบและตรวจการจาง             
 
 
รายการท่ี 2

• การดําเนินการ พัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดํารงตําแหนง
ตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต 

 โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณใหแกผูดาํรงตาํแหนงตาง ๆ 
บนอินเทอรเนต็ 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 10,000,000 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ             
2) ดําเนินการจัดซื้อจดัจาง             
3) พัฒนาระบบ             
4) ทดสอบระบบและตรวจการจาง             
 
 
 
 
 



30 
แผนปฏิบัติ ราชการสํ านัก เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี  ประจําป งบประมาณ พ .ศ .  2560  

 
 
รายการที่ 3

•  การดาํเนนิการ จัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนท่ีกําหนด 

 การจัดสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 595,532,500 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) ประมาณการสรางเครื่องราชฯ และ
แจงใหหนวยงานผูรับจางเสนอราคาฯ 

            

2) จัดประชุม คกก. บริหารการสราง-
ซอมเครื่องราชฯ กําหนดช้ันตรา 
ราคา หนวยงานผูรับจาง 

            

3) ขออนุมัติดําเนินการ จัดทําสัญญา
จางฯ และสงเอกสารใหกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

            

4) แตงตั้ง คกก. ตรวจรบัพัสดฯุ             
5) สุม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ             
6) จัดทําบันทึกสงเอกสารเพ่ือเบิกจาย

งบประมาณ 
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รายการท่ี 4

•  การดาํเนนิการ จัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณตามจํานวนท่ีกําหนด 

 การจัดซอมเครื่องราชอิสริยาภรณ 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 54,250,000 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) ประมาณการซอมเครื่องราชฯ และ
แจงผูรับจางเสนอราคาฯ 

            

2) สํารวจเครื่องราชฯ รบัคืน             
3) จัดประชุม คกก. บริหารการสราง-

ซอมเครื่องราชฯ 
            

4) ขออนุมัติจัดทําสญัญาจางฯ             
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ             
6) ผูรับจางดําเนินการตามสัญญาจาง             
7) ตรวจรับงาน             
 
 

รายการที่ 5

•  การดําเนินการ จัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครือ่งราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ 
ตามจํานวนท่ีกําหนด 

 การจัดพิมพใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ และสัญญาบัตรฯ 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 9,00,000 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) จัดพิมพ ครั้งท่ี 1             
2) จัดพิมพ ครั้งท่ี 2             
3) จัดพิมพ ครั้งท่ี 3             
4) จัดพิมพ ครั้งท่ี 4             
5) จัดพิมพ ครั้งท่ี 5             
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 
 

รายการที่ 6

•  การดาํเนนิการ จัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ 

 โครงการจัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 1,000,000 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

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

รายการที่ 7

•  การดาํเนนิการ ปรับปรุงระบบโทรศัพท สลค. 

 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท สลค. 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 3,250,000 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) จัดทําขอบเขตของงาน (TOR) 

และเอกสารประกอบการ
จัดซื้อระบบ 

            

3) ดําเนินการจัดซื้อ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ TOR 
- ยืน่ขอรบัเอกสารสอบราคาฯ 
- พิจารณาผลการสอบราคาฯ 
- จัดทําสญัญาจาง 

            

4) ดาํเนินการออกแบบ ตดิตัง้ 
และทดสอบระบบ 

            

5) สงมอบงานและตรวจรบัระบบ             
6) ทดลองใชงาน             
7) ประเมินผลการใชงาน             
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รายการที่ 8

•  การดาํเนนิการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอนุรักษเอกสารของ สลค. 

 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอนุรักษเอกสารของ สลค. 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 5,000,000 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  สํานักงานเลขาธิการ 

• แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) ขออนุมัติโครงการ             
2) จดัทําขอบเขตของงาน (TOR) 

และเอกสารประกอบการ
จัดซื้อระบบ 

            

3) ดําเนินการจัดซื้อ 
- แตงตั้งคณะกรรมการ TOR 
- ยืน่ขอรบัเอกสารสอบราคาฯ 
- พิจารณาผลการสอบราคาฯ 
- จัดทําสญัญาจาง 

            

4) ดาํเนินการออกแบบ ตดิตัง้ 
และทดสอบระบบ 

            

5) สงมอบงานและตรวจรบัระบบ             
6) ทดลองใชงาน             
7) ประเมินผลการใชงาน             
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รายการที่ 9

• การดําเนินการ พัฒนา/ปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
ตลอดจนระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของ สลค. 

 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบใหม
ทดแทนระบบเดมิ (โครงการตอเนื่องจากป 2559) 

• งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 7,174,400 บาท  

• ผูรับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 

• แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) สงมอบงาน 
- งวดท่ี 2 
- งวดท่ี 3 
- งวดท่ี 4 
- งวดท่ี 5 

             

2) ตรวจรับงาน 
- งวดท่ี 2 
- งวดท่ี 3 
- งวดท่ี 4 
- งวดท่ี 5 

             

 
รายการที่ 10

•  การดําเนินการ ปรับปรุงระบบการเผยแพรราชกิจจานุเบกษา ในลักษณะ Web Based 
Application 

 โครงการปรับปรุงระบบการเผยแพรราชกิจจานุเบกษา 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 5,260,000 บาท  

•  ผูรับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 

•  แผนการดําเนินโครงการ 
 

ระยะเวลา 
กจิกรรม 

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

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ             
2) จัดทํารางคณุลักษณะเฉพาะ             
3) ดําเนินการจัดซื้อจดัจาง             
4) จัดหาและพัฒนาระบบ             
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6) เริ่มใชงานระบบจริง             
7) ติดตามและประเมินผล             
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รายการที่ 11

•  การดําเนินการ ปรับปรุงสภาพแวดลอมของหองควบคุมคอมพิวเตอรแมขายและระบบ
เครือขาย 

 โครงการปรับปรุงหองควบคุมคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 

•  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร จํานวน 2,458,500 บาท  

•  ผูรับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 

•  แผนการดําเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

กจิกรรม 
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

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

ของงาน (TOR) และขออนุมตัิ
โครงการ 

            

2) ดําเนินการจัดซื้อจดัจาง             
3) ติดตั้งและทดสอบระบบ             
4) ทดสอบใชงาน             
5) ประเมินผลการใชงาน             
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สวนที่ 3  

การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการ 
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แบบรายงานผลการดาํเนนิโครงการ/รายการจัดซ้ือจัดจางที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางที่สําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ช่ือโครงการ/รายการ    (1)          
แผนงาน (ระบุไดมากกวา 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนปฏิบัติการดิจิทัล   แผนอ่ืน ๆ ....................... 
ผูรับผิดชอบ    (3)         
งบประมาณ งบประมาณ    (4)  จํานวน  (5) บาท 
ช่ือผูประสานงาน    (6)    หมายเลขโทรศพัท     (7)         

กจิกรรม 
(8) 

รอยละของ
กจิกรรม 

(9) 

ผลการดําเนนิการตามกจิกรรม/ 
ปญหาและอุปสรรค 

(10) 

รอยละของ
ผลการ

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม 

(11) 

ระยะเวลาดําเนนิการ งบประมาณ 
ใชไป 
(14) 

หมายเหตุ 
(15) ตามแผน 

(12) 
ดําเนนิการจริง 

(13) 

        
        
        

  รวมรอยละ 
ตามผลการดําเนนิกจิกรรม 

     

 

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

สาเหตุ แนวทางการแกไขปญหา 
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ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต  (17)     (19)    
ตัวชีว้ดัผลลพัธ  (18)     (20)   
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คําอธบิายแบบรายงานผลการดาํเนินโครงการและรายการจัดซือ้จัดจางท่ีสําคัญ 

   
 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจางของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 20 ชอง ดังนี้ 
ชองท่ี 1  ช่ือโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการท่ีดําเนินการ  
ชองท่ี 2  แผนงาน ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  โดยระบุไดมากกวา 1 แผน 
ชองท่ี 3  ผูรับผิดชอบ ระบุหนวยงานผูเปนเจาของโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 4  งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ 
ชองท่ี 5 จาํนวน ระบุจํานวนเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ชองท่ี 6 ช่ือผูประสานงาน ระบุชื่อผูประสานงานโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 7 หมายเลขโทรศพัท (ผูประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพทผูประสานงานโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 8 กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 9 รอยละของกิจกรรม ระบุสัดสวนความสําคัญของกิจกรรมโดยกําหนดเปนรอยละ รวมทุก

กิจกรรมเทากับรอยละ 100 
ชองท่ี 10  ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/ปญหาและอุปสรรค แสดงขอมูลหรืออธิบายผลการ

ดําเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปญหาและอุปสรรคที่ทําใหผลการดําเนินงาน 
ไมเปนไปตามเปาหมายของโครงการ/รายการ 

ชองท่ี 11 รอยละของผลการดําเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดสวนของกิจกรรมทีด่ําเนินการแลวเสร็จ 
โดยกําหนดเปนรอยละ รวมความสําเร็จทุกกิจกรรมเทากับรอยละ 100 

ชองท่ี 12 ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ระบุเดือน ป ที่คาดวาจะดําเนินกิจกรรม ตามท่ีกําหนดไวใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ 

ชองท่ี 13 ระยะเวลาดําเนินการจริง ระบุเดือน ป ท่ีดําเนินการจริง 
ชองท่ี 14 งบประมาณใชไป ใสจํานวนงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 15 หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพ่ิมเติม (ถามี) 
ชองท่ี 16  ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการลาชากวา

กําหนดเวลาใหระบุสาเหตุและแนวทางการแกไขปญหา 
ชองท่ี 17 ตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 18 ตัวช้ีวัดผลลัพธ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธท่ีกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ชองท่ี 19 ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต 
ชองท่ี 20 ผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดผลลัพธ ระบุผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ  

หมายเหตุ 1. สํานักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 2. กรณีท่ีสํานักและกองจดัทํารายละเอียดของโครงการครบถวน สลธ. จะใสขอมูลในชองที่ 1-5, 8, 12 และ 
17-18 ใหเรียบรอย โดยสํานักและกองจะเปนผูจัดกรอกขอมูลในชองท่ี 6-7,  9-11, 13-16 และ 19-20 
 3. หากสํานักและกองมีความจําเปนตองปรับแกขอมูลสําคัญของโครงการ เชน กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนจากท่ีเคยกําหนดไวเดิม ขอใหสงรายละเอียดให สลธ. ดวย 
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สวนที่ 4  

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

อาํนาจหนาทีข่องสวนราชการในสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร2ี



 

 

 

1. สํานักงานเลขาธกิาร 
(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนําเสนอ

เรื่องตอคณะรัฐมนตรี และการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
(2) ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ  
(3) ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี ่ยวกับการใชหองประชุมและการรับรองในเรื ่องอื ่น ๆ  

แกคณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการตาง ๆ ตลอดจนการประชมุภายในสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 
(4) ดําเนินการเกีย่วกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมท้ังงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ดําเนินการเกีย่วกับงานอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ งานหองสมุดคณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาคนควาวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ 

สวนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ตลอดจนการใหบริการและอํานวยความสะดวกตาง ๆ เก่ียวกับการประชุม 
(2) ประมวลและรวบรวมขอมูลทีเ่กี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี 

คณะตาง ๆ รวมท้ังการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ 
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับสวนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ 

ท่ีเก่ียวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ  
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

                                                 
 ลําดับที่ 1 - 13 เปนอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559  
 ลําดับที่ 14   เปนอํานาจหนาที่ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ใหแปลงสภาพกองโรงพิมพ  

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เปนสํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หนวยบริการรูปแบบพเิศษ) พ.ศ. 2549 
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3. กองนิติธรรม  
(1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพือ่เสนอความเห็นเกีย่วกับรางกฎหมาย และเรือ่งที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมท้ัง

เรื ่องอื่น ๆ ที ่เปนปญหาขอกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจงคําสั ่งสํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่งดังกลาวให 
สวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกีย่วของ ตลอดจนจัดพิมพและตรวจสอบรางกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที ่เกี ่ยวของกับกฎหมายเพื ่อนําขึ ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื ่อทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

(2) ดําเนินการเกี ่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั ้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมาย 

(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนํารางกฎหมายและเรื ่องอืน่ ๆ  
ท่ีเก่ียวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีจนประกาศใชบังคับ 

(4) ประสานการจัดทําคําชี ้แจงและคําใหการตอศาล และองคกรอิสระตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองคกรตาง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการนํารางกฎหมายและเรือ่งที่กฎหมายกําหนดใหตองขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอตอรัฐสภา การรับรางกฎหมายท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอมา
เพื่อพิจารณากอนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและขอสังเกตของกรรมาธิการเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังแจงผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานอื่น
ของรัฐ ในการไปรวมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ 

(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาและ 
คําวินิจฉัยของศาล และเรื่องสําคัญท่ีตองใชอางอิงอยูเสมอเพ่ือใหเปนปจจุบัน 

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4. กองบริหารงานสารสนเทศ  
(1) เปนศูนยกลางรวบรวม วิเคราะห จัดเก็บ ประมวล และใหบริการขอมูลมติคณะรัฐมนตรีแกคณะรัฐมนตรี 

เพือ่เปนศูนยขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 
และเผยแพรขอมูลมติคณะรัฐมนตรีแกประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหบริการแกสวนราชการภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสือ่สารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี 

(4) ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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5. กองพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ  
(1) ศึกษา วิเคราะห และประมวลมติคณะรัฐมนตรี รวมทั ้งขาวสารเหตุการณที ่เกีย่วของกับการ

ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความกาวหนาของการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี และเปนศูนยประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหวางสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหมติคณะรัฐมนตรีที่ลาสมัย ไมชัดเจน หรือไมสอดคลองกับ
กฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน 

(3) ประมวล ติดตาม และเรงรัดการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กีย่วของกับยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการแผนดิน และรายงานใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะรัฐมนตรีตามทีไ่ดรับมอบหมายโดยประสานกับสวนราชการและ
หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ 

(5) กําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดําเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินตามทีไ่ดรับมอบหมายใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

(6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

6. กองวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
(1) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรือ่งที่กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานของรัฐ  

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ประกอบการวินิจฉัยสั ่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ  ที่เกีย่วของในเรือ่งเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคง และการตางประเทศ และแจงคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องดังกลาวใหสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวของ 

(2) ดําเนินการเกี ่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั ้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องประเภทท่ัวไป 

(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการนําเรื่องท่ีมิใชรางกฎหมาย
หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี และการตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ 
การประชุมอ่ืน  

(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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7. กองสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ของรัฐทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชนในการติดตาม ประเมินผล เรงรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทําและ
เผยแพรรายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมขอมูลของกระทรวงและสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงตอ
รัฐสภา จัดพิมพและเผยแพรคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดทําขอมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ของรัฐในการนํานโยบาย
ดังกลาวไปปฏิบัติ รวมทัง้จัดทําขอมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาตอแนวนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล 

(4) ดําเนินการพัฒนา กําหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ในการดําเนินงานของ 
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

(5) ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกรระหวางประเทศ 
เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมท้ังดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(6) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาองคกร จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รายงานผล 

การดําเนินงานประจําป  การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสีย่งของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเรงรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี ้วัด เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสวนท่ีรับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  

8. กองอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
(1) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแกบุคคลที่จะตองเขาเฝาฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ

สวนราชการในพระองคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ตาง ๆ และงานเสด็จพระราชดําเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรใหเปนไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ดําเนินการเกีย่วกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะตองกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรือ่งตาง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา 
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แหงพระราชวงศและสมณศักดิ์ การแตงตัง้และการพนจากตําแหนงของ
ขาราชการและบุคคลประเภทตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศตาม 
ราชประเพณี ตลอดจนการจัดทําประกาศพระบรมราชโองการที ่มิใชการเสนอกฎหมาย 
เพ่ือนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย 
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(4) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครือ่งราชอิสริยาภรณตางประเทศ การกําหนด
มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครือ่งราชอิสริยาภรณ และการวางแผนการสราง การซอม
และการจายเครื่องราชอิสริยาภรณ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานขอมูล และใหบริการขอมูลฐานันดรของผู ไดรับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตําแหนง และเครื่องราชอิสริยาภรณแกประชาชน 

(6) ตรวจสอบ จําแนกประเภท และจัดลําดับการประกาศเรื่องตาง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทําขอมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องสําคัญตาง ๆ 
ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

9. กลุ มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
(1) ประสานการดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

10. กลุ มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที ่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
(1) ประสานงานและกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานของฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแกฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ

รางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
(3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

11. กลุมตรวจสอบภายใน 
(1) ดําเนินการเกี ่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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12. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
(1) เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(3) ประสานและดําเนินการเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และ

สวนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

13. ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
(1)  เสนอแนะแกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทัง้จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลทีเ่กี่ยวของ
เสนอตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหสวนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

(3) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และรวมมือในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุมครองจริยธรรม เสนอตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 

14. สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบซีดี 
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) จัดพิมพประกาศนียบัตรกํากับเครื ่องราชอิสริยาภรณ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ ์ และ

กําหนดการตาง ๆ ของกระทรวงการตางประเทศ 
(4) รับผลิตสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสจากท้ังสวนราชการและเอกชน 
(5) จัดทําธุรกิจงานพิมพดวน รับพิมพงานทั่วไป นามบัตร การดเชิญ รายงาน รวมทัง้การเย็บปกหนังสือ 

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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