
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเลขาธิการ 



ค ำน ำ 
 
 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบำยของรัฐบำล และแผนยุทธศำสตร์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติ 
โดยก ำหนดให้มีกำรด ำเนินโครงกำรและรำยกำรจัดซื้อจ้ำงจ้ำงที่ส ำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี และใช้ในกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรและรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและระยะเวลำที่ก ำหนด และสอดคล้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด รวมถึงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศำสตร์ 13 เป้ำประสงค์ และ 29 ตัวชี้วัด  
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  ในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ให้ความส าคัญแก่การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี” รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ

น าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตาม

นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวมทั้งหมด 21 โครงการ/รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 585,231,700 บาท แบ่งเป็น (1) การด าเนินโครงการ รวม 12 โครงการ วงเงิน 8,588,100 บาท 
และ (2) การด าเนินรายการจัดซื้อจ้างที่ส าคัญ รวม 9 รายการ วงเงิน 576,643,600 บาท สรุปได้ดังนี้ 
 
 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

1 825,800 1 4,239,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1 600,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

3 5,650,000 4 528,619,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร ่
ข้อมูลส าคญัในราชกิจจานเุบกษา 

- - 1 1,511,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

7 1,512,300 3 42,273,500 

รวม 12 8,588,100 9 576,643,600 
 

 ส่วนการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 29 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวเิคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

4 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์ 1 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคญัในราชกิจจานุเบกษา 3 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิ
หลักท่ีเกี่ยวข้อง 

3 10 

รวม 13 29 
 

 ในส่วนของการติดตามผลการด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สลค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีจัดท ารายงานผลการด าเนินการใน
ภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 

 



แผนปฏิบัติ ราชการส า นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค. 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

วิสัยทัศน์รัฐบาล 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤตมิิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มคีุณภาพ

ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาลมมีาตรฐาน 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย 

และพร้อมปฏิบัติงานภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
สลค. มรีะบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ ์
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ

น าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตาม

นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมลู 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับราชการในพระองค ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกจิจานุเบกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานในภารกิจหลกัที่เกีย่วข้อง 

         
เป้าประสงค์ 
1.1 ส่วนราชการท่ีจะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและ

ปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์

เรื่องอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 

1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและ

พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและ

มติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 

 เป้าประสงค์ 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีสมพระเกียรติ 

 

 เป้าประสงค์ 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่

กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญในราชกิจจา-

นุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
 

 เป้าประสงค์ 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 

เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

         
กลยุทธ ์
(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 

(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดท า
ร่างมติคณะรัฐมนตรี 

(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

(4) จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

(ปคร.) 
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตรี 
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ

สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงาน 

ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ในราชกิจจา-

นุเบกษาให้รองรับกับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่ 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/ 

การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ) 
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย 
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

วิสัยทัศน์ สลค. 
สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

แผนงานในภารกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนงานท่ี 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent 

แผนงานในภารกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนงานท่ี 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที ่5 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์และน าเสนอเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
 

การพัฒนาระบบตดิตามผลการด าเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรแีละพัฒนา

ฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์  

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา  

การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนท่ียุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564 

วิสัยทัศน์ : สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนนุการบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี 
 

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม 

พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่สมพระเกียรติ ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พก

าร
ปฏ

ิบัต
ิรา

ชก
าร

 
แล

ะค
ุณ

ภา
พก

าร
ให

้บร
ิกา

ร 

บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดย

ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ได้ในทุกสถานการณ์เอ้ือต่อ 

การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 

ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติ

คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล 
การด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง 

สลค. เป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่กฎหมาย 
และข้อมูลส าคัญและ

รวดเร็ว 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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โครงสร้างส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ส านักงานเลขาธิการ 

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

กองนิติธรรม 

กองบริหารงานสารสนเทศ 

ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
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ภารกิจส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
 
 สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสาน
ราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรั ฐ  
และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือน าไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เกี่ยวกับการด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่แก่
ประชาชน 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2  
การด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญที่ก าหนดจะด าเนินการ 
รวมทั้งหมด 21 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 585,231,700 บาท แบ่งเป็น (1) การด าเนินโครงการ รวม 12 โครงการ 
วงเงิน 8,588,100 บาท และ (2) การด าเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวม 9 รายการ วงเงิน 576,643,600 บาท 
สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมโครงการและรายการจดัซือ้จัดจา้งทีส่ าคญั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสรมิสรา้งประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

1 825,800 1 4,239,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตาม
ผลการด าเนิ นการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1 600,000 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

3 5,650,000 4 528,619,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการ
เผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- - 1 1,511,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
ที่เกี่ยวข้อง 

7 1,512,300 3 42,273,500 

รวม 12 8,588,100 9 576,643,600 
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค. กพร. 825,800 

รวม 825,800 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง กสค. 600,000 

รวม 600,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่

ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนภูมิภาค 
กอค. 150,000 

3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ 
ในขั้นตอนความรับผิดชอบของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กอค. 500,000 

3.3 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. 5,000,000 

รวม 5,650,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- ไม่มีโครงการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลกัที่เกี่ยวข้อง 

5.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุสารบรรณ 
      และด้านบุคลากร 

สลธ. 372,200 

5.2  โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สลธ. 60,000 

5.3  โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. กพร. 572,800 

5.4  โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สลธ. 30,000 

5.5  โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กบส. 167,300 

5.6  โครงการสัมมนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงาน 
      ด้านสารสนเทศ 

กบส. 250,000 

5.7  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. ศปท. 60,000 
รวม 1,512,300 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,588,100 
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1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค.  

 การด าเนินการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) การศึกษาดูงาน/การลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ า 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง (2) การฝึกอบรม 
บรรยายความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล ในประเด็น
ตามข้อ (1) รวมถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ สลค. เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านต่าง ๆ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์กร 
รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง และ (3) การสัมมนา ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ 
การพัฒนาองค์การ รวมถึงการสัมมนาประจ าปี (Year End) เพ่ือประเมินภาพรวมการปฏิบัติงาน และ
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติของ สลค. ในปีต่อไป รวมอย่างน้อย 3 ครั้ง 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 825,800 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองที่เกี่ยวข้อง   
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
o ผลผลิต บุคลากรของ สลค. ได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ 
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของ สลค. ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

การติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวช้ีวัดผลผลิต บุคลากรของ สลค. ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

รูปแบบต่าง ๆ 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  

-   จ านวนองค์ความรู้/คู่มือการท างานในเรื่องที่มีความส าคัญที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดท าของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 8 องค์ความรู้ 

-   ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การน าความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
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 แผนการด าเนนิโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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) เสนอขออนุมัติโครงการใน

ภาพรวม 
            

2) ด าเนินกิจกรรมและ
สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 

            

2.1)  ลงพื้นที่ติดตามผล
การด าเนินการตาม
มติ ครม. 

            

2.2)  ฝึกอบรม บรรยาย
ความรู้ เสวนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

            

2.3)  ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

            

3) ติดตามและประเมินผล             
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2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง 

 การด าเนินการ จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการท างานของรัฐบาลดียิ่งขึ้น 
ซึ่งจะสนับสนุนให้การแปลงนโยบายและมอบนโยบายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 600,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ   กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต   ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการท างานของรัฐบาล 

o ผลลัพธ์  กระทรวง ส่วนราชการสามารถแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภา 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวชี้วัดผลผลิต   ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ 100 มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการ

ท างานของรัฐบาล 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์   การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ 

 แผนการด าเนนิโครงการ  
 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) เสนอขออนุมัติจัดการประชุม             

2) ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม 

            

3) ประสานเพื่อเตรียมการจัด
ประชุม 

            

4) จัดการประชุม             

5) ประเมินผลโครงการ             

6) จัดท าสรุปผลการประชุมเพื่อ
เสนอผู้บริหาร 

            

7) จัดท าเอกสารสรุปผลการ
บรรยายและแจกจ่าย 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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3.1  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค 

 การด าเนินการ  จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในต่างจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน เพ่ือเผยแพร่ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจในส่วนภูมิภาค และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคน าความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จ านวน 150,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ   กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต   การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในส่วนภูมิภาค 

o ผลลัพธ์   ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการได้รับทราบ
พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต   จ านวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์   ร้อยละ 80 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและ
ชมนิทรรศการได้รับความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมมากข้ึน  

 แผนการด าเนนิโครงการ  
 

                         ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ตั้งคณะท างาน             

2) ส ารวจพื้นท่ีด าเนินการและ
ประสานการเตรียมการ 

            

3) จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ - 
อุปกรณ์ 

            

4) ด าเนินการ             

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  
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3.2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏบิัติงานราชการในพระองค์ ในขั้นตอนความรับผิดชอบ
ของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การด าเนินการ  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวกับ
ราชการในพระองค์ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ราชการในพระองค์ที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความรู้เข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานราชการ
ในพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จ านวน 500,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง    
o ผลผลิต   คู่มือการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ได้รับการปรับปรุง 

o ผลลัพธ์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ถูกต้องตรงกัน
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต   มีคู่มือการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ท่ีเป็นปัจจุบัน จ านวน 5 ฉบับ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน 
ราชการในพระองค์ถูกต้องตรงกัน 

 แผนการด าเนนิโครงการ 
 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) รวบรวมปัญหา             

2) จัดท าเอกสารประกอบการ
สัมมนา 

            

3) จัดการสัมมนา             

4) สรุปผลการสัมมนาและจัดท า
คู่มือ 
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3.3  โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

 การด าเนินการ จัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบหลากหลายและต่อเนื่อง 
เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะ
ความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 10 ที่คงอยู่ในระบบ ประมาณ 1,150 คน 
ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลนักเรียนทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
ทั้งนี้ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จ านวน 5,000,000 บาท 

 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ 

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง    
o ผลผลิต   จ านวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพ่ือการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ในการจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ และคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

o ผลลัพธ์  นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 10 ที่คงอยู่ในระบบ
ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัยและสมรรถนะเป้าหมายที่พึงประสงค์
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น “คนเก่ง 
คนดี มีส านึกรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ” 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต 

- นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 10 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-  มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะชีวิต มีจิตส านึก
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 
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 แผนการด าเนนิโครงการ  
 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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.  การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.1   กิจกรรมอบรม/สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะวิชาการและค้นหา
ความถนัดทางการเรียนและ
อาชีพนักเรียนทุนฯ รุ่นท่ี 8 - 
รุ่นท่ี 10 

            

1 .2   กิ จ ก รรมฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง าน
นักเรียนสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

            

2.  การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่น าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกฝังจิตส านึก
ความจงรักภักดีและส านกึในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย ์

2.1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ ายผู้ ป ระสานงาน
นักเรียนทุนฯ ประจ าปี 

            

2.2   กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ 
เฝ้าฯ รับเสด็จในโอกาสเสด็จฯ 
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  

            

2.3  กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ 
ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันส าคัญฯ 

            

3. การติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการฯ 
3.1   การจัดประชุมติดตามผลฯ 

4 ภาค ภาคละ 2 ครั้ง                      
            

3.2  การปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุน
พระราชทานฯ รุ่นท่ี 4 และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อติ ดตามผลการเรี ยน
นักเรียนทุนพระราชทานฯ 
รุ่นท่ี 5 - รุ่นท่ี 7 และการจัดท า
แผนปฏิบัติการพี่สอนน้องฯ 
เพื่ อนช่วยเพื่ อนโครงการ
ทุนการศึกษาฯ  

            

3.3   การลงพื้นที่ติดตามตรวจ
เยี่ ยมนัก เรียน ทุนฯ  และ
ค ร อ บ ค รั ว ก ร ณี ส า คั ญ 
(เฉพาะกรณี)  
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                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2562 (รุ่น 11) 
4 .1   ลงพื้ น ท่ี คัด เลื อก  คั ดสรร

นักเรียนทุนฯ ประจ าปี 2562 
รุ่นท่ี 11 

            

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสารสาธารณะ 
5.1   ประสานติดตามและปรับปรุง

ข้อมูลนักเรียนทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

            

5.2   พัฒนาช่องทางการติดต่อ 
สื่อสารกลางและการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
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5.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร  

 การด าเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยายเพ่ือให้บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และ
ด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
พนักงานจ้างเหมาของ สลค. จ านวน 100 คน 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 372,200 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง    
o ผลผลิต  บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
o ผลลัพธ์  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต  ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณและ

ด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และ
ด้านบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 แผนการด าเนนิโครงการ 
 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ตั้งคณะท างาน             
3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม             
4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
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5.2  โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

 การด าเนินการ  จัดอบรมโดยการบรรยาย เพ่ือให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤตให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย 
บุคลากรของ สลค. จ านวน 60 คน 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 60,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง    
o ผลผลิต  บุคลการ สลค. ผ่านการอบรมตามโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยง 
o ผลลัพธ์  สลค. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานในสภาวะวิกฤต  

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

การบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพ่ิมมากข้ึน 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  การปฏิบัติราชการของ สลค. มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
โดยไม่มีข้อผิดพลาด 

 แผนการด าเนนิโครงการ 
 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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)   ด าเนินการจัดอบรม/บรรยาย

ให้ความรู้ 
2.1) ระบบการควบคุมภายใน 
2.2) การบริหารความเสี่ยง 

            

3)   สรุปผลการด าเนินโครงการ             
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5.3  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. 
 การด าเนินการ  จัดฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากร สลค. มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก

และสอดรับกับบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป จ านวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย  
(1) หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการท างาน ส าหรับกลุ่มบุคลากรสายงานวิชาการ

และสายงานสนับสนุนจ านวน 40 คน โดยมีหัวข้อที ่ส าคัญ เช่น การคิดเชิงนวัตกรรม  
การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  พันธกรณีและ
กฎหมายระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงเป้าหมาย SDG หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ 
การท างานอย่างมีความสุข คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือฝึกกระบวนการพัฒนาความคิด (Mindset) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาดูงานในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
ต้นแบบที่มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และชุมชนต้นแบบที่น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัดการชุมชนจนชุมชนมีความเข้มแข็งและน าไปสู่ความยั่งยืน 

(2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการท างานเป็นทีม ส าหรับบุคลากรสายงานหลัก และสายงาน
สนับสนุน จ านวน 55 คน โดยมีหัวข้อที่ส าคัญ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานการสร้าง
จิตส านึกการให้บริการ และเทคนิคการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ กิจกรรม Walk Rally 
และ Team Building เพ่ือเสริมสร้างทักษะและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ
การท างานเป็นทีม 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 572,800 บาท   
 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น 

ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร สลค. สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

o ผลลัพธ์  การปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความจ าเป็น

และเหมาะสมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการท างานอันจะเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการท างานขององค์การ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การน าความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5) 
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 แผนการด าเนนิโครงการ  
 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) เสนอขออนุมัติโครงการ             
2) ประสานวิทยากร             
3) ด าเนินการโครงการหลักสูตร

การพัฒนาความรู้ 
            

4) ด าเนินการโครงการหลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพและการ
ท างานเป็นทีม 

            

5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
6) ติดตามและประเมินผล             

 
 
5.4  โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 การด าเนินการ จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี (โดยการฟังบรรยาย จ านวน 3 ชั่วโมง) และ
ภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติจริง จ านวน 3 ชั่วโมง) โดยใช้วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเหมาของ สลค. จ านวน 65 คน 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 30,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง  
o ผลผลิต   สลค. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
o ผลลัพธ์   บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถระงับ

อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  บุคลากร สลค. ที่เข้ารับเข้ารับการฝึกอบรม 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว บุคลากร สลค. สามารถน าความรู้ความสามารถ

กลับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ด าเนินการฝึกอบรม             
3) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
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5.5  โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การด าเนินการ จัดการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรของ สลค. ได้รับค าแนะน า

และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สนับสนุน 
การปฏิบัติงานจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศของ สลค. หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 167,300 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
o ผลผลิต  บุคลากร สลค. ประมาณ 60 - 100  คน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์        

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.  
o ผลลัพธ์  บุคลากร สลค. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่ 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์  ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสอบผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตร 
o ตัวชี้วัดผลลัพธิ์  ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถท าข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ของคะแนนสอบในแต่ละหลักสูตร 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ขออนุมัติด าเนินโครงการ              
2) เตรียมหัวข้อหลักสูตร

ฝึกอบรม 
            

3) เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ฝึกอบรม 

            

4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
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5.6 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
 การด าเนินการ จัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศให้แก่บุคลากร สลค. และรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 250,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
o ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
o ผลลัพธ์  เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของ สลค. ตอบสนองต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศ

และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การววัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และมีรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ที่จะระบุข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์  ร้อยละ 80 ของผู้ใช้และผู้รับบริการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
ภายใน สลค. มีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในภาพรวม 

 แผนการด าเนนิโครงการ  
 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) จัดเตรียมเน้ือหา สถานท่ี และ
ประสานงานวิทยากร 

            

2) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
โครงการ 

            

3) จัดท ารายละเอียด              
4) ด าเนินการสัมมนา             
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
6) ติดตามและประเมินผล             
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5.7  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 

 การด าเนินการ ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแก่นแท้
ของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการให้ความรู้และจัดท าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร เพ่ือจะได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างาน
ได้อย่างถูกต้องและสุจริต 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  จ านวน 60,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
o ผลผลิต    

- บุคลากร สลค. ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และน าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน 

o ผลลัพธ์   บุคลากร สลค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต  ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม

จริยธรรมและตระหนักถึงการน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
o ตัวชี้ วัดผลลัพธ์  ร้อยละ 75 ของบุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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)    ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
และขออนุมัติโครงการ 

            

2)    จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณ 
ประโยชน์ 

            

3)   ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมส่วนราชการอื่น/
โค ร งก ารอั น เน่ื อ งม าจ าก
พระราชด าร ิ/ศ ูนย ์เร ียน รู้
เศรษฐกิจพอเพียง หรือจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แก่บุคลากร สลค. 
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

รายการท่ี 1  โครงการปรับปรุงระบบ M-VARA (ระยะท่ี 2) กบส. 4,239,700 

รวม 4,239,700 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
รายการท่ี 2  ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. 487,399,000 

รายการท่ี 3  ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. 31,620,000 
รายการท่ี 4  ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ

สัญญาบัตรฯ 
กอค. 9,000,000 

รายการท่ี 5  โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิก
แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 

กอค. 600,000 

รวม 528,619,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

รายการท่ี 6  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

กบส. 1,511,400 

รวม 1,511,400 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลกัที่เกี่ยวข้อง 

รายการท่ี 7  โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม 

กบส. 29,590,000 

รายการท่ี 8  โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กบส. 12,484,000 
รายการท่ี 9  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน

ของเดิม 
กบส. 199,500 

รวม 42,273,500 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 576,643,600 
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รายการที่ 1  โครงการปรับปรุงระบบ M-VARA ระยะที่ 2 

 การด าเนินการ ปรับปรุงระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
 คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ให้รองรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจหน้าที่
 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เป็นงานเกี่ยวข้องที่ส าคัญ มีความสะดวกรวดเร็ว 
 และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น รวมทั้งมีระบบที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 4,239,700 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และกองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
และขออนุมัติโครงการ 

            

2) ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3) ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
4) จัดหาและพัฒนาระบบ             
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6) เริ่มใช้งานระบบจริง             
7) ติดตามและประเมินผล             

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 

รายการที่ 2  การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  การด าเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจ านวนที่ก าหนด 
   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 487,399,000 บาท  
   ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขาธิการ 
   แผนการด าเนินโครงการ 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ประมาณการสร้างเครื่องราชฯ 
และแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้าง
เสนอราคาฯ 

            

2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
การสร้าง - ซ่อมเครื่องราชฯ 
ก าหนดชั้นตรา ราคา หน่วยงาน
ผู้รับจ้าง 

            

3) ขออนุมัติ ด าเนินการจัดท า
สัญญาจ้างฯ และส่งเอกสาร
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

            

4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ             
5) สุ่ม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ             
6) จัดท าบันทึกส่งเอกสารเพื่ อ

เบิกจ่ายงบประมาณ 
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รายการที่ 3 การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  การด าเนินการ จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจ านวนที่ก าหนด 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 31,620,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ 
และแจ้งผู้รับจ้างเสนอราคาฯ 

            

2) ส ารวจเครื่องราชฯ รับคืน             
3) จัดประชุม คกก. บริหารการ

สร้าง - ซ่อมเครื่องราชฯ 
            

4) ขออนุมัติจัดท าสัญญาจ้างฯ             
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ             
6) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญา

จ้าง 
            

7) ตรวจรับงาน             

 
 
รายการที่ 4 การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ 

  การด าเนินการ จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ 
ตามจ านวนที่ก าหนด 

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 9,00,000 บาท  
 ผู้รับผดิชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 1             
2) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 2             
3) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 3             
4) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 4             
5) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 5             
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รายการที่ 5  โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 

 การด าเนินการ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ให้ท างานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 600,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และกองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินโครงการ  

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ             
2) ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
3) พัฒนาระบบ             
4) ทดสอบระบบและตรวจการจ้าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
 

รายการที่ 6  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 การด าเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือ
ตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่มีมากขึ้น รวมทั้งดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 1,511,400 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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)  จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2)  ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3)  ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
4)  จัดหาและพัฒนาระบบ             
5)  ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6)  เริ่มใช้งานระบบจริง             
7)  ติดตามและประเมินผล             
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
 

รายการที่ 7  โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อทดแทนระบบเดิม 

 การด าเนินการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือทดแทนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
และความสามารถที่สูงขึ้นในการรองรับการใช้งานที่มีมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส าหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 29,590,000 บาท 
 ผู้รับผดิชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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)  จัดท าขอบเขตของงาน (TOR)             
2)  ขออนุมัติโครงการ             
3)  จัดซ้ือจัดจ้าง             
4)  ด าเนินงาน             
5)  ทดสอบระบบและตรวจรับงาน             

 

รายการที่ 8  โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) 

 การด าเนินการ ปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) เพ่ือให้สามารถ
รองรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายของ สลค. ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยมั่นคง และมีมาตรฐาน 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 12,484,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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)    จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2)  ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3)  ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
4)  จดัหาและพัฒนาระบบ             
5)  ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6)  เริ่มใช้งานระบบจริง             
7)  ติดตามและประเมินผล             
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รายการที่ 9  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนของเดิม 

 การด าเนินการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 10 ปี 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 199,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

                           ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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)   ส ารวจความต้องการจาก
ผู้ใช้งาน 

            

2)  จัดท า TOR และเอกสาร
ประกอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

            

3) ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง             
4)   ทดสอบการท างานและติดตั้ง             
5)   ประเมินผล             
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ส่วนที่ 3  
การด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2562 

 39  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ าหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ์ 2562 1 2 3 4 5 
1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ.
เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 
 

1.1.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
มีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., 
กสค., กอค.)  

4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1) สร้างความเข้าใจให้แก่
ส่วนราชการเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ 
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทาง
ปฏิบัติ) อย่างต่อเน่ือง  
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/
บริหารจัดการองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี 
และการจัดท าร่างมติ
คณะรัฐมนตรี 
3) เสริมสร้าง/พัฒนา
เทคโนโลยแีละแนวปฏิบัติ
ในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 
4) จัดท าและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 

1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการ
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 
 

3 8.75 ต่ ากว่า 
8.75 

- - - 8.75 

1.2.2 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ท่ีมีความเห็นของ สลค. 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., 
กวค., กสค., กอค.) 
 

4 ร้อยละ 100 ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

 1.2.3 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามความเห็นของ สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)  
 

3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
 

1.3.1 จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการท่ี 
ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือ.
ไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., 
กอค.) 
 

3 0 เรื่อง 1 เรื่อง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 เรื่อง 
 

 1.3.2 ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบร่าง 
อนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (กคอ.) 
 

3 ร้อยละ 92 ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ประสานงานใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

2.5 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

1.4.2 จ านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ าเป็น/
เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

2.5 0 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 ครั้ง 
  

  



 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

40 
แผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(20) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2562 1 2 3 4 5 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงาน
ผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) 
 

5 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

1) พัฒนาฐานข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี 
2) พัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี 
3) พัฒนากลไกผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 
(ปคร.) 
4) พัฒนาองค์ความรู้ใน
การติดตามผลการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
5) พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ ทันต่อ
สถานการณ์ และก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

2.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการประสานงาน/
ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด (กสค.) 
 

5 ร้อยละ  
100 

ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 

 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 
100 

 

2.2 ครม. มีข้อมูลการติดตามผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 

2.2.1 จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีรายงาน
ผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
อย่างครบถ้วน ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กพต.) 
 

5 6 เรื่อง/ไตรมาส 4 เรื่อง/
ไตรมาส 

5 เรื่อง/
ไตรมาส 

6 เรื่อง/
ไตรมาส 

7 เรื่อง/
ไตรมาส 

8 เรื่อง/
ไตรมาส 

2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี (กพต.) 
 

5 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
90 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2562 1 2 3 4 5 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 
ท่ีสมพระเกียรติ 

3.1.1 จ านวนครั้งท่ีการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีน่ัง
ผิดพลาด (กอค.) 
 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาองค์ความรู้/
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
2) พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์ 
3) พัฒนาเครือข่ายการ
ประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
ราชการในพระองค์ 

3.1.2 จ านวนครั้งท่ีการขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
ราชการในพระองค์ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กอค.) 

3 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 

 

  



 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

42 
แผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2562 1 2 3 4 5 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

4.1.1 จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถน าเรื่องประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด (กรจ.-กอค.) 
 

4 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
3) พัฒนากระบวนการ
เผยแพร่ในราชกิจจา-
นุเบกษาให้รองรับกับ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
4) พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะรองรับเทคโนโลยีใน
การเผยแพร่ 

 4.1.2 ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด (กรจ.-กอค.) 
 

4 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ 

4.2.1 ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญ
ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-
กอค.) 
 

4 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญใน 
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
 

4.3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้ข้อมูล
ผ่านช่องทางท่ีเผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-
กอค.) 

3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
3 

 

 



   
 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

แผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2562 

 43  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2562 1 2 3 4 5 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและ
ปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์  
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค.  
ในอนาคต 

5.1.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ี
ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด (สลธ., กบส., กพร.) 
 

2 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 

1) พัฒนาบุคลากรให้
สามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนาใน
อนาคตและมีทักษะในการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง) 
2) พัฒนาบุคลากรให้
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
(ทุกกลุ่มภารกิจ) 
3) พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
4) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5) ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ทันสมัย และสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้ในทุก
สถานการณ์ 
6) ส่งเสริมและพัฒนา
กลไกธรรมาภิบาล 
ต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาใน 
แต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.) 
 

2 ร้อยละ 65 ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

5.2 ระบบการบริหารจัดการและ
ระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
และทันสมัย 

5.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management) (สลธ.) 
 

4 ระดับ 5 - - - - ระดับ 5 

(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 
 
 
 
 
 

(1.5) จัดท า Career 
Pathแล้วเสร็จ
1 ต าแหน่ง 

จัดท า 
Career 
Path ไม่

แล้ว
เสร็จ 

- จัดท า 
Career 
Path

แล้วเสร็จ
1 

ต าแหน่ง 

- จัดท า 
Career 
Path

แล้วเสร็จ
มากกว่า 1 
ต าแหน่ง 

 (2) แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) (1.5) จัดท า Succession 
Plan ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ 

แล้วเสร็จ 1 
ต าแหน่ง  

จัดท า 
Succession 
Plan ใน
ต าแหน่ง
ส าคัญ

เชิงกลยุทธ์ 
ไม่แล้วเสร็จ 

- จัดท า 
Succession 
Plan ใน
ต าแหน่ง
ส าคัญ

เชิงกลยุทธ์ 
แล้วเสร็จ 1 
ต าแหน่ง  

- จัดท า 
Succession 
Plan ใน
ต าแหน่ง
ส าคัญ

เชิงกลยุทธ์ 
แล้วเสร็จ 
มากกว่า 1 
ต าแหน่ง  



 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

44 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(25) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2562 1 2 3 4 5 
 (3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (1) จัดท าแผนสร้าง

ความผูกพนัของ
บุคลากร แล้วเสร็จ 

 

จัดท าแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร ไม่
แล้วเสร็จ 

- - - จัดท าแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร 
แล้วเสร็จ 

 

 5.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ท่ีมีต่อ
ระบบบริหารงานบุคคล การสรา้งเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร (สลธ.) 

2 ร้อยละ 70 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

 

 5.2.3 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.) 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 

 5.2.4 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.) 
 
 

2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 

 5.2.5 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., ส านัก/กอง/กลุ่ม)
 
 

3 
 

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์ 
ท่ีก าหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมิน

ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

 

5.2.6 ร้อยละของความส าเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ สลค. 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กบส.) 
 

3 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

 

 5.2.7 ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (กบส.) 
 

3 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

 

5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
(ศปท., ส านัก/กอง/กลุ่ม)  
 

2 
 

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ท่ี

ส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ ์
ที่ส านักงาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑท์ี่
ส านักงาน 

ป.ป.ช. 
ก าหนด 
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

 

ชื่อโครงการ/รายการ    (1)          
แผนงาน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติการดิจิทัล   แผนอื่น ๆ ....................... 
ผู้รับผิดชอบ    (3)         
งบประมาณ งบประมาณ    (4)  จ านวน  (5) บาท 
ชื่อผู้ประสานงาน    (6)    หมายเลขโทรศัพท์     (7)         

กิจกรรม 
(8) 

ร้อยละของ
กิจกรรม 

(9) 

ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

(10) 

ร้อยละของ
ผลการ

ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

(11) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
ใช้ไป 
(14) 

หมายเหตุ 
(15) ตามแผน 

(12) 
ด าเนินการจริง 

(13) 

        
        
        

  รวมร้อยละ 
ตามผลการด าเนินกิจกรรม 

     

 
(16) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้) 
 เป็นไปตามก าหนดเวลา  ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา) 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต  (17)     (19)    
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (18)     (20)   



48  แผนปฏิบัติ ราชการส า นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 
 

ค าอธิบายแบบรายงานผลการด าเนินโครงการและรายการจัดซือ้จัดจา้งที่ส าคัญ 
   
 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 20 ช่อง ดังนี้ 
ช่องท่ี 1  ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ด าเนินการ  
ช่องท่ี 2  แผนงาน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน 
ช่องท่ี 3  ผู้รับผิดชอบ ระบหุน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 4  งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ 
ช่องท่ี 5 จ านวน ระบุจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ช่องท่ี 6 ชื่อผู้ประสานงาน ระบชุื่อผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 7 หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบหุมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 8 กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 9 ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความส าคัญของกิจกรรมโดยก าหนดเป็นร้อยละ รวมทุก

กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 
ช่องท่ี 10  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ปัญหาและอุปสรรค แสดงข้อมูลหรืออธิบายผลการ

ด าเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ 

ช่องท่ี 11 ร้อยละของผลการด าเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก าหนดเป็นร้อยละ รวมความส าเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 

ช่องท่ี 12 ระยะเวลาด าเนินการตามแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะด าเนินกิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ 

ช่องที่ 13 ระยะเวลาด าเนินการจริง ระบุเดือน ปี ที่ด าเนินการจริง 
ช่องท่ี 14 งบประมาณใช้ไป ใส่จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงในการด าเนินโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 15 หมายเหตุ ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ช่องท่ี 16  ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ช่องท่ี 17 ตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 18 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 19 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดผลผลิต ระบผุลการด าเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต 
ช่องท่ี 20 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระบผุลการด าเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์  

หมายเหตุ 1. ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดท ารายงานผลการด าเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 2. กรณีที่ส านักและกองจัดท ารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สลธ. จะใส่ข้อมูลในช่องที่ 1-5, 8, 12 และ 
17-18 ให้เรียบร้อย โดยส านักและกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องที ่6-7,  9-11, 13-16 และ 19-20 
 3. หากส านักและกองมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ข้อมูลส าคัญของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนจากที่เคยก าหนดไวเ้ดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สลธ. ด้วย 
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แบบติดตามและรายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบุส านัก กอง กลุ่ม หรือศูนย์............. 

 
หัวข้อ ค ำอธิบำย 

ตัวชี้วัด ระบุช่ือตัวช้ีวัด 

1. ความหมาย/ค าอธิบายตัวชี้วัด อธิบายรายละเอียดของตัวช้ีวัด (โดยสังเขป)  

2. ยุทธศาสตร์  ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

3. เป้าประสงค์ ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตวัช้ีวัด 

4. สูตรในการค านวณ ระบุวิธีการค านวณผลการด าเนินการตัวช้ีวัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยท่ีวัด) 

5. หน่วยที่วัด ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรปูของ จ านวน ร้อยละ สดัส่วน อัตราสว่น อัตรา ค่าเฉลีย่  

6. ความถี่ในการเก็บข้อมลูและรายงาน ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดือน 

7. แหล่งของข้อมูล ระบุแหล่งของข้อมูล  เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมลู 

8. หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ระบุส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บข้อมลู  

9. ผู้รับผิดชอบจัดเกบ็ขอ้มลูและรายงานผล ระบุช่ือ-นามสุกล..................................................... ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์  ..........................................  หมายเลขโทรศัพท์ 
................................... 

10. ผู้ต้ังเป้าหมาย ระบุช่ือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจ าส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร ์

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุช่ือส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรบัผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 

12. หน่วยงานที่สนับสนนุ ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุช่ือส านกั/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการตามตัวช้ีวัด หากไม่มีให้ใสเ่ครื่องหมาย  
หน้าข้อความ “ไม่มหีน่วยงานสนบัสนุน”   
  ทุกส ำนัก/กอง  หรือเฉพำะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค. 
  กคอ.  กพน.  กตส.  กพร.  ศปท. 
 ไม่มีหน่วยงำนสนับสนุน 
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หัวข้อ ค ำอธิบำย 
13. ข้อมูลปฐีาน ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง 

 ปี ....  ปี ....  ปี ....  

14. ค่าเป้าหมาย ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด 

15. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด 

 1 2 3 4 5 

16. น้ าหนัก (ร้อยละ) ระบุค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 

17. เง่ือนไข ระบุเงื่อนไขความส าเร็จตัวช้ีวัด 

18. หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) 

19. รายละเอียดผลการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. .... (1 ตุลาคม ....-30 กันยายน ....) โดยสังเขป 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดมาพอเข้าใจ 

20. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  แนวทางแก้ไข 

 ระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมาพอเข้าใจ   ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

21. ปัจจัยเสี่ยงส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ระบุปัจจยัเสีย่งส าคญัที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 

22. การค านวณคะแนน 
จากผลการด าเนินงาน 
(ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้กรอก) 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ระบุค่ำน  ำหนัก 
ระบุผลการด าเนินงานเป็นตัวเลข 

ตามข้อ 19 
ระบุค่าคะแนนท่ีได ้

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระบุค่าคะแนนท่ีได้ โดยค านวณจากสูตร  
ค่าคะแนนท่ีได้ X น้ าหนักตัวช้ีวัด 

 น้ าหนักรวมทั้งหมด 

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหำร, รำยงำนกำรประชุม, ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินกำร ฯลฯ)  
ระบุเอกสารส าคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ  รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการด าเนินการ ฯลฯ 
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ส่วนที่ 5  
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1     
 

อ านาจหน้าที่ของสว่นราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
1. ส านักงานเลขาธิการ 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการน าเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ   

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 

ส่วนราชการใดในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม 
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี  

คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ 

ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
                                                 
 ล าดับที่ 1 - 13 เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559  
 ล าดับที่ 14   เป็นอ านาจหน้าที่ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ ์ 

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เป็นส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หนว่ยบรกิารรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 
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3. กองนิติธรรม  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง

เรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้  
ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลง 
พระปรมาภิไธย 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน าร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(4) ประสานการจัดท าค าชี้แจงและค าให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและ
ประสานติดตามการด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน าร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค าพิพากษาและ 
ค าวินิจฉัยของศาล และเรื่องส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. กองบริหารงานสารสนเทศ  
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี 

เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์  และประมวลมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(5) ก าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ  

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี  และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ  
การประชุมอ่ืน  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตาม

นโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดท าและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือแถลงต่อ
รัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท าข้อมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการน านโยบาย
ดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

(4) ด าเนินการพัฒนา ก าหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ในการด าเนินงานของ  
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

(5) ด าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(6) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผล 

การด าเนินงานประจ าปี  การบริหารการควบคุมภายในและการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  

8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(1) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ

ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชด าเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ 

ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา  
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม 
ราชประเพณี  ตลอดจนการจัดท าประกาศพระบรมราชโองการที่ มิ ใช่การเสนอกฎหมาย  
เพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
 



แผนปฏิบัติ ราชการส า นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562  57 
 

(4) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก าหนด
มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง  การซ่อม
และการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และจัดล าดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดท าข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องส าคัญต่าง ๆ 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(1) ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
(1) ประสานงานและก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ

ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(1) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ

ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกั น

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี 
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และ

ก าหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน 
(5) จัดท าธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ 

และถ่ายเอกสาร 
(6) จัดท าและจ าหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ

ต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  
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