แผนปฏิบัติราชการ

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเลขาธิการ

คำนำ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบำยของรัฐบำล และแผนยุทธศำสตร์ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติ
โดยกำหนดให้มีกำรดำเนินโครงกำรและรำยกำรจัดซื้อจ้ำงจ้ำงที่สำคัญภำยใต้ยุทธศำสตร์ของสำนักเลขำธิกำร
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ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ซึง่ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศำสตร์ 13 เป้ำประสงค์ และ 29 ตัวชี้วัด

สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
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1

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในการกาหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ให้ความสาคัญแก่การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
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 โดยกาหนดวิสัยทัศน์ว่า
“ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น กลไกหลั ก ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
คณะรัฐมนตรี” รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็ นแนวทางนาไปสู่การบรรลุวิสั ยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อดาเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ รวมทั้งหมด 21 โครงการ/รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 585,231,700 บาท แบ่งเป็น (1) การดาเนินโครงการ รวม 12 โครงการ วงเงิน 8,588,100 บาท
และ (2) การดาเนินรายการจัดซื้อจ้างที่สาคัญ รวม 9 รายการ วงเงิน 576,643,600 บาท สรุปได้ดังนี้

2  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
รวม

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ
รายการจัดซื้อจัดจ้างฯ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
1
825,800
1
4,239,700
1

600,000

-

-

3

5,650,000

4

528,619,000

-

-

1

1,511,400

7

1,512,300

3

42,273,500

12

8,588,100

9

576,643,600

ส่ ว นการด าเนิ น การตั ว ชี้ วัด ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 29 ตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจ
หลักที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์
4

ตัวชี้วัด
8

2

4

1
3
3

3
4
10

รวม

13

29

ในส่ ว นของการติด ตามผลการดาเนิ น โครงการและรายการจัด ซื้อจัด จ้างตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการ สลค. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการดาเนิน การตัว ชี้วัดตามแผนยุท ธศาสตร์ สลค.
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดให้ มีจัดทารายงานผลการดาเนินการใน
ภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด


แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

3

4 แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

5

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค.
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
วิสัยทัศน์รัฐบาล
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนงานในภารกิจหลักของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนงานที่ 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent

แผนงานในภารกิจหลักของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนงานที่ 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ สลค.
สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มคี ุณภาพ
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เป้าประสงค์



1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์
เรื่องอย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน
1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและ
พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์



(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดทา
ร่างมติคณะรัฐมนตรี
(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(4) จัดทาและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาลมีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์

2.1 ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กาหนด
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการดาเนินการ
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ

กลยุทธ์



(1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(ปคร.)
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการดาเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ
สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย
และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกีย่ วข้อง







เป้าประสงค์

3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

กลยุทธ์



(1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์

เป้าประสงค์

4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กฎหมาย และข้อมูลสาคัญ
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

กลยุทธ์



(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาให้รองรับกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่

เป้าประสงค์

5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

กลยุทธ์



(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/
การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ)
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
(6) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

6  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

แผนที่ยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์ : สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนา
ฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล
การดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนราชการรายงานผลการ
ดาเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กาหนด

ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชาชนรับรู้ข้อมูลสาคัญใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง

สลค. เป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่กฎหมาย
และข้อมูลสาคัญและ
รวดเร็ว
ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ได้ในทุกสถานการณ์เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

7

โครงสร้างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สานักงานเลขาธิการ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

กองบริหารงานสารสนเทศ

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)

8  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

ภารกิจสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสาน
ราชการกับ ส่ วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่ว ยงานอื่น ๆ ของรั ฐ
และภารกิจเกี่ยวกับ ประชาชน โดยพัฒ นาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒ นาการออกกฎ
ระเบี ยบ คาสั่ ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อนาไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เกี่ยวกับการดาเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกั บ ส่ วนราชการในพระองค์ เกี่ยวกับ ภารกิจของนายกรัฐมนตรีห รือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริ ก ารและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของทางราชการเกี่ ย วกั บ งานในอ านาจหน้ าที่ แ ก่
ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
การดาเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซือ้ จัดจ้างทีส่ าคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญที่กาหนดจะดาเนินการ
รวมทั้งหมด 21 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 585,231,700 บาท แบ่งเป็น (1) การดาเนินโครงการ รวม 12 โครงการ
วงเงิน 8,588,100 บาท และ (2) การดาเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ รวม 9 รายการ วงเงิน 576,643,600 บาท
สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการวิ เคราะห์ แ ละน าเสนอเรื่ อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตาม
ผลการด าเนิ น การตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การพั ฒ นากระบวนการ
เผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
ที่เกี่ยวข้อง
รวม

โครงการ
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

รายการจัดซื้อจัดจ้างฯ
จานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)

1

825,800

1

4,239,700

1

600,000

-

-

3

5,650,000

4

528,619,000

-

-

1

1,511,400

7

1,512,300

3

42,273,500

12

8,588,100

9

576,643,600
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รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค.

กพร.
รวม

825,800
825,800

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง

กสค.
รวม

600,000
600,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
3.1 โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ งานอาลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ แ ก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค
3.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการในพระองค์
ในขั้นตอนความรับผิดชอบของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.3 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กอค.

150,000

กอค.

500,000

กพน.

5,000,000

รวม

5,650,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุสารบรรณ
และด้านบุคลากร
5.2 โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5.3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.
5.4 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
5.5 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ
5.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.

สลธ.

372,200

สลธ.
กพร.
สลธ.
กบส.
กบส.

60,000
572,800
30,000
167,300
250,000

ศปท.
รวม

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

60,000
1,512,300
8,588,100
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค.
 การดาเนินการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) การศึกษาดูงาน/การลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น การแก้ปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้า
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง (2) การฝึกอบรม
บรรยายความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล ในประเด็น
ตามข้อ (1) รวมถึงเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิบัติภารกิจของ สลค. เช่น
ความรู้เกี่ย วกับ กฎหมายด้านต่าง ๆ การเสริมสร้างวัฒ นธรรมการเรียนรู้ และการพัฒ นาองค์ก ร
รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง และ (3) การสัมมนา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ
การพัฒนาองค์การ รวมถึงการสัมมนาประจาปี (Year End) เพื่อประเมินภาพรวมการปฏิบัติงาน และ
กาหนดทิศทางการปฏิบัติของ สลค. ในปีต่อไป รวมอย่างน้อย 3 ครั้ง
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 825,800 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองที่เกี่ยวข้อง
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรของ สลค. ได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติร าชการของ สลค. ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐ มนตรี
การติดตามผลการดาเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบั ติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรของ สลค. ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- จ านวนองค์ ค วามรู้ / คู่ มื อ การท างานในเรื่อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการจั ด ท าของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 8 องค์ความรู้
- ระดับ คะแนนการประเมินผลการเข้าร่ว มโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การนาความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5)
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 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม

1) เสนอขออนุมัติโครงการใน
ภาพรวม
2) ดาเนินกิจกรรมและ
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
2.1) ลงพื้นที่ติดตามผล
การดาเนินการตาม
มติ ครม.
2.2) ฝึกอบรม บรรยาย
ความรู้ เสวนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
2.3) ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
3) ติดตามและประเมินผล

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และ
พัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
 การด าเนิ น การ จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารระดั บ สู งของกระทรวง ส่ ว นราชการ และ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ มี ค วามเข้ า ใจในนโยบายและแนวทางการทางานของรั ฐ บาลดี ยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่งจะสนับสนุนให้การแปลงนโยบายและมอบนโยบายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 600,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการทางานของรัฐบาล
o ผลลัพ ธ์ กระทรวง ส่ วนราชการสามารถแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่ การปฏิบั ติได้ชัดเจนและ
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภา
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตั วชี้วัด ผลผลิต ผู้ เข้าร่ วมประชุม ฯ ร้อยละ 100 มีค วามเข้าใจในนโยบายและแนวทางการ
ทางานของรัฐบาล
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1) เสนอขออนุมัติจัดการประชุม
2) ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม
3) ประสานเพื่อเตรียมการจัด
ประชุม
4) จัดการประชุม
5) ประเมินผลโครงการ
6) จัดทาสรุปผลการประชุมเพื่อ
เสนอผู้บริหาร
7) จัดทาเอกสารสรุปผลการ
บรรยายและแจกจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
3.1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค
 การดาเนินการ จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้ เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในต่างจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจในส่วนภูมิภาค และเพื่อให้เจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคนาความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 150,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในส่วนภูมิภาค
o ผลลัพธ์ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการได้รับทราบ
พระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต จานวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและ
ชมนิทรรศการได้รับความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มมากขึ้น
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1) ตั้งคณะทางาน
2) สารวจพื้นที่ดาเนินการและ
ประสานการเตรียมการ
3) จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ อุปกรณ์
4) ดาเนินการ
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ก.ย.
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3.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ ในขั้นตอนความรับผิดชอบ
ของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การดาเนินการ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ราชการในพระองค์ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติงานราชการ
ในพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 500,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต คู่มือการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ได้รับการปรับปรุง
o ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ถูกต้องตรงกัน
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ โดยใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต มีคู่มือการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ที่เป็นปัจจุบัน จานวน 5 ฉบับ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเจ้ าหน้าที่ที่เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน
ราชการในพระองค์ถูกต้องตรงกัน
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1) รวบรวมปัญหา
2) จัดทาเอกสารประกอบการ
สัมมนา
3) จัดการสัมมนา
4) สรุปผลการสัมมนาและจัดทา
คู่มือ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3.3 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
 การดาเนินการ จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบหลากหลายและต่อเนื่อง
เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะ
ความรู้ ทักษะชีวิ ตให้กับ นักเรีย นทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 10 ที่คงอยู่ในระบบ ประมาณ 1,150 คน
ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลนักเรียนทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ โดยเป็นการดาเนินงานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 5,000,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต จานวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทุน พระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และข้อมูล การติดตามนักเรีย นทุนฯ ในมิติต่าง ๆ
สาหรับใช้ในการจัดทารายงานเพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทาน สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร (ม.ท.ศ.) และการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการทุ น การศึ ก ษาฯ และคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ทุ น การศึ ก ษา
พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
o ผลลัพธ์ นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 10 ที่คงอยู่ในระบบ
ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัยและสมรรถนะเป้าหมายที่พึงประสงค์
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น “คนเก่ง
คนดี มีสานึกรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ”
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต
- นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 10 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ทั ก ษะชี ว ิ ต การบ าเพ็ ญ สาธารณะประโยชน์
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะชีวิต มีจิตสานึก
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น
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 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

1. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 กิ จกรรมอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ทั ก ษะวิ ช าการและค้ น หา
ความถนัดทางการเรียนและ
อาชีพนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 10
1 .2 กิ จ ก รร ม ฝึ ก ป ฏิ บั ติ งาน
นั ก เรี ย นสายวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ

2. การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นาใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกฝังจิตสานึก
ความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระสานงาน
นักเรียนทุนฯ ประจาปี
2.2 กิ จ กรรมน านั ก เรี ย นทุ น ฯ
เฝ้าฯ รับเสด็จในโอกาสเสด็จฯ
พระราชพิ ธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
2.3 กิ จ กรรมน านั ก เรี ย นทุ น ฯ
ร่ ว มลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันสาคัญฯ

3. การติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการฯ
3.1 การจัด ประชุม ติด ตามผลฯ
4 ภาค ภาคละ 2 ครั้ง
3.2 การปั จฉิ มนิ เทศนั กเรี ยนทุ น
พระราชทานฯ รุ่ น ที่ 4 และ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่ อติ ดตามผลการเรี ยน
นั ก เรี ย นทุ น พระราชทานฯ
รุ่ นที่ 5 - รุ่ นที่ 7 และการจั ดท า
แผนปฏิ บั ติ การพี่ สอนน้ องฯ
เพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นโครงการ
ทุนการศึกษาฯ
3.3 การลงพื้ น ที่ ติ ด ตามตรวจ
เยี่ ย มนั ก เรี ย นทุ น ฯ และ
ค ร อ บ ค รั ว ก ร ณี ส า คั ญ
(เฉพาะกรณี)

20  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ระยะเวลา
กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

4. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2562 (รุ่น 11)
4.1 ลงพื้ นที่ คั ด เลื อ ก คั ดสรร
นักเรียนทุนฯ ประจาปี 2562
รุ่นที่ 11

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสารสาธารณะ
5.1 ประสานติดตามและปรับปรุง
ข้อมูลนัก เรีย นทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน
5.2 พั ฒ นาช่ อ งทางการติ ด ต่ อ
สื่ อสารกลางและการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้

ส.ค.

ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร
 การดาเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยายเพื่อให้บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และ
ด้า นบุค ลากรได้รับ การพัฒ นาความรู้แ ละทัก ษะในการปฏิบัติง านตามหน้า ที่ที่ได้รับ มอบหมาย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สามารถนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ
พนักงานจ้างเหมาของ สลค. จานวน 100 คน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 372,200 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักงานเลขาธิการ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
o ผลลัพธ์ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณและ
ด้านบุคลากรได้รั บ การพัฒ นาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และ
ด้านบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ตั้งคณะทางาน
3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม
4) จัดฝึกอบรม
5) สรุปผลการดาเนินโครงการ

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.
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5.2 โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 การดาเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยาย เพื่อให้บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิ กฤตให้ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ผู้ เข้ าร่ว มโครงการฯ ประกอบด้ ว ย
บุคลากรของ สลค. จานวน 60 คน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 60,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักงานเลขาธิการ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลการ สลค. ผ่านการอบรมตามโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
o ผลลัพธ์ สลค. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานในสภาวะวิกฤต
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
ให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของ สลค. มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
โดยไม่มีข้อผิดพลาด
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ดาเนินการจัดอบรม/บรรยาย
ให้ความรู้
2.1) ระบบการควบคุมภายใน
2.2) การบริหารความเสี่ยง
3) สรุปผลการดาเนินโครงการ

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.
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5.3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.
 การดาเนินการ จัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากร สลค. มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุก
และสอดรับกับบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป จานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
(1) หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการทางาน สาหรับกลุ่มบุคลากรสายงานวิชาการ
และสายงานสนับ สนุน จ านวน 40 คน โดยมีห ัว ข้อ ที่ส าคัญ เช่น การคิด เชิง นวัต กรรม
การวิเคราะห์ปัญ หาและการตัด สิน ใจเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการทางาน พัน ธกรณีแ ละ
กฎหมายระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงเป้าหมาย SDG หน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐ
การทางานอย่า งมีค วามสุข คุณ ธรรมและจริย ธรรมข้า ราชการ การสัม มนาเชิง ปฏิบัติก าร
เพื่อฝึ กกระบวนการพัฒ นาความคิด (Mindset) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาดูงานในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
ต้นแบบที่มีแนวทางการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และชุมชนต้นแบบที่นาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจัดการชุมชนจนชุมชนมีความเข้มแข็งและนาไปสู่ความยั่งยืน
(2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทางานเป็นทีม สาหรับบุคลากรสายงานหลัก และสายงาน
สนับสนุน จานวน 55 คน โดยมีหัวข้อที่สาคัญ เช่ น การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานการสร้าง
จิตสานึกการให้บริการ และเทคนิคการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ กิจกรรม Walk Rally
และ Team Building เพื่อเสริมสร้างทักษะและสร้างปฏิสัมพั นธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
การทางานเป็นทีม
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 572,800 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่สาคัญและจาเป็น
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร สลค. สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความจาเป็น
และเหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่สาคัญและจาเป็นในการทางานอันจะเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการทางานขององค์การ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การนาความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่ อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่ว มงาน (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5)
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 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) เสนอขออนุมัติโครงการ
2) ประสานวิทยากร
3) ดาเนินการโครงการหลักสูตร
การพัฒนาความรู้
4) ดาเนินการโครงการหลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพและการ
ทางานเป็นทีม
5) สรุปผลการดาเนินโครงการ
6) ติดตามและประเมินผล

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

5.4 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 การดาเนินการ จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี (โดยการฟังบรรยาย จานวน 3 ชั่วโมง) และ
ภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติจริง จานวน 3 ชั่วโมง) โดยใช้วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเหมาของ สลค. จานวน 65 คน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 30,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สานักงานเลขาธิการ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สลค. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
o ผลลัพธ์ บุคลากรมีความรู้ความชานาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถระงับ
อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากร สลค. ที่เข้ารับเข้ารับการฝึกอบรม
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว บุคลากร สลค. สามารถนาความรู้ความสามารถ
กลับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ดาเนินการฝึกอบรม
3) สรุปผลการดาเนินโครงการ

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส.ค.

ก.ย.
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5.5 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การดาเนิน การ จัดการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรของ สลค. ได้รับคาแนะนา
และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่สนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านจากนั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นระบบสารสนเทศของ สลค. หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 167,300 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิ ต บุ คลากร สลค. ประมาณ 60 - 100 คน มี ความรู้ ความเข้าใจ และทั กษะในการใช้ คอมพิ วเตอร์
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.
o ผลลัพธ์ บุคลากร สลค. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสอบผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตร
o ตัวชี้วัดผลลัพธิ์ ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถทาข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของคะแนนสอบในแต่ละหลักสูตร
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ
2) เตรียมหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม
3) เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ฝึกอบรม
4) จัดฝึกอบรม
5) สรุปผลการดาเนินโครงการ

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.
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5.6 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
 การดาเนินการ จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศให้ แก่ บุ คลากร สลค. และรับทราบปั ญ หาและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ งานด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 250,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้เข้า ร่ว มการสัม มนาฯ ให้ข้อ คิด เห็น /ข้อ เสนอแนะที่เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบัติง าน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
o ผลลัพธ์ เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของ สลค. ตอบสนองต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศ
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การววัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และมีรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ที่จะระบุข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้และผู้รับบริการงานด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัลและสารสนเทศ
ภายใน สลค. มีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในภาพรวม
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ต.ค.
1) จัดเตรียมเนื้อหา สถานที่ และ
ประสานงานวิทยากร
2) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
3) จัดทารายละเอียด
4) ดาเนินการสัมมนา
5) สรุปผลการดาเนินโครงการ
6) ติดตามและประเมินผล

พ.ย. ธ.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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5.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.
 การดาเนิน การ ดาเนิน กิจ กรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแก่น แท้
ของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการให้ความรู้แ ละจัดทาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร เพื่อจะได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการทางาน
ได้อย่างถูกต้องและสุจริต
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 60,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
- บุคลากร สลค. ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และนาไปประยุกต์ใช้กับการทางาน
o ผลลัพธ์ บุคลากร สลค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรม
จริยธรรมและตระหนักถึงการนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
o ตั วชี้ วัด ผลลั พ ธ์ ร้ อ ยละ 75 ของบุ ค ลากร สลค. มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจด้ านการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ต.ค.
1) กาหนดแนวทางการดาเนินการ
และขออนุมัติโครงการ
2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/
จั ด กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ สาธารณ
ประโยชน์
3) ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครอง
จริ ย ธรรมส่ ว นราชการอื่ น /
โครงก ารอั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ/ ศูน ย์เ รีย น รู้
เศรษฐกิจพอเพียง หรือจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต
แก่บุคลากร สลค.

พ.ย. ธ.ค.
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบ M-VARA (ระยะที่ 2)

กบส.
รวม

4,239,700
4,239,700

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับ
การเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มีรายการ -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
รายการที่ 2 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายการที่ 3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายการที่ 4 ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
สัญญาบัตรฯ
รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิก
แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

สลธ.
สลธ.

487,399,000
31,620,000

กอค.

9,000,000

กอค.

600,000
รวม

528,619,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

กบส.

1,511,400
รวม

1,511,400

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
รายการที่ 7 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม
รายการที่ 8 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)
รายการที่ 9 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน
ของเดิม

กบส.

29,590,000

กบส.

12,484,000

กบส.

199,500
รวม

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

42,273,500
576,643,600
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบ M-VARA ระยะที่ 2
 การดาเนินการ ปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี ด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ให้รองรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและมีภ ารกิจหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เป็นงานเกี่ยวข้องที่สาคัญ มีความสะดวกรวดเร็ว
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น รวมทั้งมีระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 4,239,700 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ และกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ต.ค.
1) ก าหนดแนวทางการด าเนิ นการ
และขออนุมัติโครงการ
2) ขออนุมัติดาเนินโครงการ
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) เริ่มใช้งานระบบจริง
7) ติดตามและประเมินผล

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

30  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
รายการที่ 2 การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์





การดาเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจานวนที่กาหนด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 487,399,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเลขาธิการ
แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
ต.ค.
1) ประมาณการสร้ างเครื่ องราชฯ
และแจ้ งให้ หน่ วยงานผู้ รั บจ้ าง
เสนอราคาฯ
2) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
การสร้ า ง - ซ่ อ มเครื่ อ งราชฯ
กาหนดชั้นตรา ราคา หน่วยงาน
ผู้รับจ้าง
3) ขออนุ มั ติ ด าเนิ น การจั ด ท า
สั ญ ญาจ้ า งฯ และส่ ง เอกสาร
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
5) สุ่ม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ
6) จั ด ท าบั น ทึ ก ส่ ง เอกสารเพื่ อ
เบิกจ่ายงบประมาณ

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
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รายการที่ 3 การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์





การดาเนินการ จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจานวนที่กาหนด
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 31,620,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ สานักงานเลขาธิการ
แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา

กิจกรรม
ต.ค.
1) ประมาณการซ่ อมเครื่ องราชฯ
และแจ้งผู้รับจ้างเสนอราคาฯ
2) สารวจเครื่องราชฯ รับคืน
3) จั ด ประชุ ม คกก. บริ ห ารการ
สร้าง - ซ่อมเครื่องราชฯ
4) ขออนุมัติจัดทาสัญญาจ้างฯ
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
6) ผู้รับจ้างดาเนินการตามสัญญา
จ้าง
7) ตรวจรับงาน

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

รายการที่ 4 การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ
 การดาเนินการ จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ
ตามจานวนที่กาหนด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 9,00,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1
2) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2
3) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3
4) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 4
5) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 5

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

32  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
 การดาเนินการ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ให้ทางานร่ว มกับระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศสมัยใหม่
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 600,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์และกองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) กาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3) พัฒนาระบบ
4) ทดสอบระบบและตรวจการจ้าง

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 การด าเนิ น การ ปรั บ ปรุ งเว็บ ไซต์ ราชกิ จจานุ เบกษาและเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ายเพื่ อ
ตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่มีมากขึ้น รวมทั้ งดูแลและ
บารุงรักษาระบบสารสนเทศให้ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 1,511,400 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) จัดทาร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2) ขออนุมัติดาเนินโครงการ
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) เริ่มใช้งานระบบจริง
7) ติดตามและประเมินผล

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

34  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
รายการที่ 7 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อทดแทนระบบเดิม
 การดาเนิน การ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อทดแทนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และความสามารถที่สูงขึ้นในการรองรับ การใช้งานที่มีมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสาหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 29,590,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) จัดทาขอบเขตของงาน (TOR)
2) ขออนุมัติโครงการ
3) จัดซื้อจัดจ้าง
4) ดาเนินงาน
5) ทดสอบระบบและตรวจรับงาน

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

รายการที่ 8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)
 การด าเนิน การ ปรั บ ปรุงห้ องศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ (Data Center) เพื่ อให้ ส ามารถ
รองรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายของ สลค. ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยมั่นคง และมีมาตรฐาน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 12,484,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) จัดทาร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2) ขออนุมัติดาเนินโครงการ
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) เริ่มใช้งานระบบจริง
7) ติดตามและประเมินผล

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
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รายการที่ 9 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนของเดิม
 การดาเนินการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 10 ปี
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 199,500 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดาเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) สารวจความต้องการจาก
ผู้ใช้งาน
2) จัดทา TOR และเอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) ทดสอบการทางานและติดตั้ง
5) ประเมินผล

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

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

ส.ค.

ก.ย.

36  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 3
การดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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38  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

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

3

8.75

ต่ากว่า
8.75

-

-

-

8.75

1.2.2 ร้อยละของจานวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค.
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ.,
กวค., กสค., กอค.)
1.2.3 ร้อยละของจานวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามความเห็นของ สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)
1.3.1 จานวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่
ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือ.
ไม่ชัดเจนในสาระสาคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค.,
กอค.)
1.3.2 ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบร่าง
อนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด (กคอ.)

4

ร้อยละ 100

ต่ากว่า
ร้อยละ
100

-

-

-

ร้อยละ
100

3

ร้อยละ 80

3

0 เรื่อง

ร้อยละ
70
1 เรื่อง

ร้อยละ
75
-

ร้อยละ
80
-

ร้อยละ
85
-

ร้อยละ
90
0 เรื่อง

3

ร้อยละ 92

ร้อยละ
88

ร้อยละ
90

ร้อยละ
92

ร้อยละ
94

ร้อยละ
96

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ประสานงานใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

2.5

ร้อยละ 80

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

1.4.2 จานวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจาเป็น/
เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (กปค.)

2.5

0 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ.
เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด

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

1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน

1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้

1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง

1
ร้อยละ
70

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85

5
ร้อยละ
90

หมายเหตุ การกาหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดยสานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

กลยุทธ์
1) สร้างความเข้าใจให้แก่
ส่ว นราชการเกี่ย วกับ
แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
(ระเบียบฯ และแนวทาง
ปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/
บริหารจัดการองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรั ฐมนตรี
และการจัดทาร่างมติ
คณะรัฐมนตรี
3) เสริมสร้าง/พัฒนา
เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติ
ในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี
4) จัดทาและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน
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ค่าเป้าหมาย
2562
ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

น้าหนัก
(25)
4

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ การกาหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดยสานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

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

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

เกณฑ์การประเมินผล
น้าหนัก ค่าเป้าหมาย
(20)
2562
1
2
3
4
5
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการ
2.1.1 ร้อยละของจานวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงาน
5
ร้อยละ 80 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ดาเนินการตามนโยบายและมติ
76
78
80
82
84
ผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)
คณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่
2.1.2 ร้อยละความสาเร็จในการประสานงาน/
5
ร้อยละ
ต่ากว่า
ร้อยละ
กาหนด
ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการ
100
ร้อยละ
100
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา
100
ที่กาหนด (กสค.)
2.2 ครม. มีข้อมูลการติดตามผลการ 2.2.1 จานวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน
5
6 เรื่อง/ไตรมาส 4 เรื่อง/ 5 เรื่อง/ 6 เรื่อง/ 7 เรื่อง/ 8 เรื่อง/
ดาเนินการตามนโยบายและมติ
ผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้ว
พิจารณาตัดสินใจ
เสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (กพต.)
2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติ
5
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
70
75
80
85
90
คณะรัฐมนตรี (กพต.)
เป้าประสงค์

40 แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ

3.1.1 จานวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง
ผิดพลาด (กอค.)
3.1.2 จานวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)
3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
ราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (กอค.)

น้าหนัก ค่าเป้าหมาย
(15)
2562
6
0 ครั้ง

1
1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

6

0 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

-

3

ร้อยละ 80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

5
0 ครั้ง

กลยุทธ์

1) พัฒนาองค์ความรู้/
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
0 ครั้ง เกี่ยวกับราชการในพระองค์
2) พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการ
ร้อยละ
ในพระองค์
100
3) พัฒนาเครือข่ายการ
ประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
ราชการในพระองค์

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

เป้าประสงค์
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หมายเหตุ การกาหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดยสานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

เป้าประสงค์
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎหมาย และข้อมูลสาคัญ

4.1.1 จานวนครั้งที่ไม่สามารถนาเรื่องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (กรจ.-กอค.)
4.1.2 ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนด (กรจ.-กอค.)
4.2.1 ร้อยละของจานวนกฎหมายและข้อมูลสาคัญ
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.กอค.)
4.3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูล
ผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.กอค.)

น้าหนัก ค่าเป้าหมาย
(15)
2562
4
0 ครั้ง

1
1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

4

ร้อยละ 80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

4

ร้อยละ 80

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

3

ร้อยละ 2

ร้อยละ
1

ร้อยละ
1.5

ร้อยละ
2

ร้อยละ
2.5

5
0 ครั้ง

กลยุทธ์

1) พัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษาให้มี
ร้อยละ ประสิทธิภาพ
100 2) พัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลกฎหมาย
ร้อยละ 3) พัฒนากระบวนการ
100 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาให้รองรับกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละ 4) พัฒนาบุคลากรให้มี
3
ทักษะรองรับเทคโนโลยีใน
การเผยแพร่

หมายเหตุ การกาหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดยสานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสาคัญใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

42 แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

5.2 ระบบการบริหารจัดการและ
ระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย

5.1.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่
ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนด (สลธ., กบส., กพร.)
5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาใน
แต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)
5.2.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management) (สลธ.)

น้าหนัก ค่าเป้าหมาย
(25)
2562
2
ร้อยละ
80
2

ร้อยละ 65

4

ระดับ 5

1
ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
80
90

5
ร้อยละ
100

ร้อยละ
55
-

ร้อยละ
60
-

ร้อยละ
65
-

ร้อยละ
70
-

ร้อยละ
75
ระดับ 5

(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)

(1.5)

จัดทา Career จัดทา
Pathแล้วเสร็จ Career
1 ตาแหน่ง Path ไม่
แล้ว
เสร็จ

-

จัดทา
Career
Path
แล้วเสร็จ
1
ตาแหน่ง

-

จัดทา
Career
Path
แล้วเสร็จ
มากกว่า 1
ตาแหน่ง

(2) แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)

(1.5)

จัดทา Succession จัดทา
Plan ในตาแหน่ง Succession
สาคัญเชิงกลยุทธ์ Plan ใน
แล้วเสร็จ 1
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
สาคัญ
เชิงกลยุทธ์
ไม่แล้วเสร็จ

-

จัดทา
Succession
Plan ใน
ตาแหน่ง
สาคัญ
เชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ 1
ตาแหน่ง

-

จัดทา
Succession
Plan ใน
ตาแหน่ง
สาคัญ
เชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ
มากกว่า 1
ตาแหน่ง

กลยุทธ์
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
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5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและ
ปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค.
ในอนาคต

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ การกาหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดยสานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
(3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.

น้าหนัก ค่าเป้าหมาย
(25)
2562
1
จัดทาแผนสร้าง จัดทาแผน
(1)

ความผูกพันของ สร้างความ
บุคลากร แล้วเสร็จ ผูกพันของ
บุคลากร ไม่
แล้วเสร็จ

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

5
จัดทาแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร
แล้วเสร็จ

2

ร้อยละ 70

ร้อยละ
60

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

2

ร้อยละ 80

2

ร้อยละ 80

ร้อยละ
60
ร้อยละ
60

ร้อยละ
70
ร้อยละ
70

ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
90
ร้อยละ
90

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

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


3

-

-

5.2.6 ร้อยละของความสาเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ สลค.
ตามเป้าหมายที่กาหนด (กบส.)
5.2.7 ร้อยละของความสาเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (กบส.)
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้าน 5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ศปท., สานัก/กอง/กลุ่ม) 

3

3

2

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการ ตามเกณฑ์ที่ ประเมิน
กาหนด ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
80
70
75
ร้อยละ
70

ร้อยละ
60

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการ
ตามเกณฑ์ที่ ประเมินตาม
สานักงาน ป.ป.ช. เกณฑ์
กาหนด ที่สานักงาน
ป.ป.ช.
กาหนด

ร้อยละ
80

ผ่านการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ร้อยละ ร้อยละ
85
90

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

-

-

-

ผ่านการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ที่
สานักงาน
ป.ป.ช.
กาหนด

หมายเหตุ การกาหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กาหนดโดยสานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

5.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ที่มีต่อ
ระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร (สลธ.)
5.2.3 ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตาม
แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.)
5.2.4 ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตาม
แผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.)

กลยุทธ์

44 แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

เป้าประสงค์

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 4
การติดตามและการรายงานผลการดาเนินการ
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แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม
(8)

(1)
(2)  แผนปฏิบัติราชการประจาปี
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
(3)
(4)
จานวน
(5) บาท
(6)
หมายเลขโทรศัพท์
(7)
ร้อยละของ
กิจกรรม
(9)

ผลการดาเนินการตามกิจกรรม/
ปัญหาและอุปสรรค
(10)

ร้อยละของ
ผลการ
ดาเนินการ
ตามกิจกรรม
(11)

 แผนอื่น ๆ .......................

ระยะเวลาดาเนินการ
ตามแผน
(12)

ดาเนินการจริง
(13)

รวมร้อยละ
ตามผลการดาเนินกิจกรรม

(16) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้)
 เป็นไปตามกาหนดเวลา

 ล่าช้ากว่ากาหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา)
สาเหตุ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

งบประมาณ
ใช้ไป
(14)

หมายเหตุ
(15)

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

ชื่อโครงการ/รายการ
แผนงาน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
งบประมาณ
ชื่อผู้ประสานงาน
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ตัวชี้วัดผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ตัวชี้วัด
(17)
(18)

ผลการดาเนินการ
(19)
(20)

47  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

48  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562

คาอธิบายแบบรายงานผลการดาเนินโครงการและรายการจัดซือ้ จัดจ้างที่สาคัญ
แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 20 ช่อง ดังนี้
ช่องที่ 1
ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ดาเนินการ
ช่องที่ 2
แผนงาน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน
ช่องที่ 3
ผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ
ช่องที่ 4
งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ
ช่องที่ 5
จานวน ระบุจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ช่องที่ 6
ชื่อผู้ประสานงาน ระบุชื่อผู้ประสานงานโครงการ/รายการ
ช่องที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานโครงการ/รายการ
ช่องที่ 8
กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 9
ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความสาคั ญของกิจกรรมโดยกาหนดเป็นร้อยละ รวมทุก
กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100
ช่องที่ 10
ผลการด าเนิ น การตามกิ จ กรรม/ปั ญ หาและอุ ป สรรค แสดงข้ อ มู ล หรือ อธิบ ายผลการ
ด าเนิ น การตามกิ จ กรรม และสาเหตุ ข องปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ท าให้ ผ ลการด าเนิ น งาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ
ช่องที่ 11
ร้อยละของผลการดาเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
โดยกาหนดเป็นร้อยละ รวมความสาเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100
ช่องที่ 12
ระยะเวลาดาเนินการตามแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะดาเนินกิจกรรม ตามที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 13
ระยะเวลาดาเนินการจริง ระบุเดือน ปี ที่ดาเนินการจริง
ช่องที่ 14
งบประมาณใช้ไป ใส่จานวนงบประมาณที่ใช้จริงในการดาเนินโครงการ/รายการ
ช่องที่ 15
หมายเหตุ ระบุคาอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ช่องที่ 16
ประเมิน สถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่ าช้ากว่า
กาหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ช่องที่ 17
ตัวชี้วัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 18
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 19
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต ระบุผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต
ช่องที่ 20
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระบุผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์
หมายเหตุ 1. สานักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดทารายงานผลการดาเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. กรณีที่สานักและกองจัดทารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สลธ. จะใส่ข้อมูลในช่องที่ 1-5, 8, 12 และ
17-18 ให้เรียบร้อย โดยสานักและกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องที่ 6-7, 9-11, 13-16 และ 19-20
3. หากสานั ก และกองมีค วามจาเป็ นต้องปรับแก้ ข้อมู ลสาคัญ ของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดาเนินการตามแผนจากที่เคยกาหนดไว้เดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สลธ. ด้วย

แบบติดตามและรายงานผลการดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบุสานัก กอง กลุ่ม หรือศูนย์.............
หัวข้อ

คำอธิบำย
ระบุชื่อตัวชี้วัด

1. ความหมาย/คาอธิบายตัวชี้วัด

อธิบายรายละเอียดของตัวชี้วัด (โดยสังเขป)

2. ยุทธศาสตร์

ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

3. เป้าประสงค์

ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

4. สูตรในการคานวณ

ระบุวิธีการคานวณผลการดาเนินการตัวชี้วัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยที่วัด)

5. หน่วยที่วัด

ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ จานวน ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน อัตรา ค่าเฉลีย่

6. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน

ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

7. แหล่งของข้อมูล

ระบุแหล่งของข้อมูล เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล

8. หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล

ระบุสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล

9. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล ระบุชื่อ-นามสุกล..................................................... สานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์
...................................
ระบุชื่อรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจาสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. หน่วยงานที่สนับสนุน

ระบุชื่อสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รบั ผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุชื่อสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชี้วัด หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย 
หน้าข้อความ “ไม่มหี น่วยงานสนับสนุน”
 ทุกสำนัก/กอง หรือเฉพำะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค.
 กคอ.  กพน.  กตส.  กพร.  ศปท.
 ไม่มีหน่วยงำนสนับสนุน
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10. ผู้ตั้งเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

13. ข้อมูลปีฐาน
14. ค่าเป้าหมาย
15. เกณฑ์การให้คะแนน

คำอธิบำย
ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง
ปี ....
ปี ....
ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด

16. น้าหนัก (ร้อยละ)

ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
1
ระบุค่าน้าหนักตัวชี้วัด

17. เงื่อนไข

ระบุเงื่อนไขความสาเร็จตัวชี้วัด

18. หมายเหตุ

ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

ปี ....

2

3

4

5

20. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

แนวทางแก้ไข

ระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานมาพอเข้าใจ

ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

21. ปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระบุปัจจัยเสีย่ งสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัด
22. การคานวณคะแนน
จากผลการดาเนินงาน
(ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้กรอก)

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

ระบุค่ำนำหนัก

ระบุผลการดาเนินงานเป็นตัวเลข
ตามข้อ 19

ระบุค่าคะแนนที่ได้
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

ระบุค่าคะแนนที่ได้ โดยคานวณจากสูตร
ค่าคะแนนที่ได้ X น้าหนักตัวชี้วัด
น้าหนักรวมทั้งหมด

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหำร, รำยงำนกำรประชุม, ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินกำร ฯลฯ)
ระบุเอกสารสาคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการดาเนินการ ฯลฯ

ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 2

19. รายละเอียดผลการดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. .... (1 ตุลาคม ....-30 กันยายน ....) โดยสังเขป
อธิบายรายละเอียดผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดมาพอเข้าใจ

50  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสานั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี

หัวข้อ
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

อานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. สานักงานเลขาธิการ
(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนาเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนาเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(3) ให้ บ ริ ก ารและอ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ การใช้ ห้ อ งประชุ ม และการรั บ รองในเรื่ อ งอื่ น ๆ
แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(8) ปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปของส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ซึ่ งมิได้ ก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข อง
ส่วนราชการใดในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
(1) ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่า ง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอานวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
(2) ประมวลและรวบรวมข้อ มูล ที่ เกี่ยวข้องกั บการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิ ธีการปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(4) ประสานการปฏิ บั ติ งานกั บ ส่ ว นราชการภายในส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรีแ ละส่ ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



ลาดับที่ 1 - 13 เป็นอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559
ลาดับที่ 14 เป็นอานาจหน้าที่ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549
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3. กองนิติธรรม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง
เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เป็ น ปั ญ หาข้ อ กฎหมายที่ ก ระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ เสน อต่ อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรื อ คณะรั ฐ มนตรี และแจ้ งค าสั่ งส านั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละมติ ค ณะรัฐ มนตรีในเรื่ อ งดั งกล่ าวให้
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายเพื่ อ น าขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธย
(2) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ามติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(3) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนาร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
(4) ประสานการจั ด ท าค าชี้แ จงและค าให้ การต่ อ ศาล และองค์ กรอิ ส ระต่ าง ๆ ตามรัฐ ธรรมนู ญ และ
ประสานติดตามการดาเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการนาร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดาเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาพิพากษาและ
คาวินิจฉัยของศาล และเรื่องสาคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
(7) ประสานการปฏิ บั ติ งานกับ กองการประชุ ม คณะรัฐ มนตรีเกี่ ยวกั บ การประชุม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กองบริหารงานสารสนเทศ
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒ นาและจั ดระบบบริห ารงานสารสนเทศและการสื่ อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
(1) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และประมวลมติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ข่ า วสารเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และเป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานเกี่ ย วกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ระหว่ างส านั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่ส อดคล้องกับ
กฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
(4) ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(5) กาหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดาเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็ น ในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่ วยงานของรัฐ
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การพัฒนาระบบ
ราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งคาสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(2) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ท ามติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ งตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
(3) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
(4) ประสานการปฏิ บั ติ งานกับ กองการประชุ ม คณะรัฐ มนตรีเกี่ ยวกั บ การประชุม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานกับ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒ นา รวมทั้งจัดทาและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสนับสนุนการจัดทาคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อ
รั ฐ สภา จั ด พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี จั ด ท าข้ อ มู ล ตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนานโยบาย
ดั งกล่ าวไปปฏิ บั ติ รวมทั้ งจั ด ท าข้ อ มู ล ความเห็ น ของสมาชิ ก รัฐ สภาต่ อ แนวนโยบายและผลการ
ดาเนินงานของรัฐบาล
(4) ด าเนิ น การพั ฒ นา ก าหนดวิ ธี ก าร แนวทาง รู ป แบบ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งานของ
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี
(5) ดาเนิ นงานศึกษาวิจัย ทางวิช าการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดาเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
(6) ดาเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
(7) เสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาองค์ ก ร จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี รายงานผล
การดาเนินงานประจาปี การบริหารการควบคุมภายในและการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
ส านั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติ ดตาม และพั ฒ นาตัว ชี้ วัด เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) กาหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดาเนิน
(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้อ งกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ
ขอพระราชทานพระมหากรุณ าในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบี ยบประเพณี การสถาปนา
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตาแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ร ะหว่างประเทศตาม
ราชประเพณี ตลอดจนการจั ด ท าประกาศพระบรมราชโองการที่ มิ ใ ช่ ก ารเสนอกฎหมาย
เพื่อนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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(4) กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การกาหนด
มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง การซ่อม
และการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(5) วางระบบและพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และให้ บ ริการข้ อ มู ล ฐานั น ดรของผู้ ได้ รับ พระราชทานอิส ริย ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตาแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน
(6) ตรวจสอบ จาแนกประเภท และจัดลาดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทาข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องสาคัญต่าง ๆ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. กลุ่ ม งานดู แ ลและพัฒ นาศัก ยภาพนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานในโครงการทุ น การศึก ษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(1) ประสานการดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ
พัฒ นาศักยภาพนั กเรีย นทุน พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10. กลุ่ ม งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบร่ า งกฎหมายและร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานและกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
(1) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ านการบริห าร การเงิน และการบั ญ ชี ข องส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(1) เสนอแนะ ให้ คาปรึ กษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการ
ภายในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ติดตาม ประเมิน ผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบราชการภายในส านั กเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(3) ประสานและดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานกลางต่ า ง ๆ และ
ส่วนราชการในสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ประสานงาน เร่ งรั ด และก ากั บ ให้ ส่ ว นราชการในส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีด าเนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านั กเลขาธิการคณะรัฐ มนตรีและการคุ้ มครองจริยธรรม เสนอต่ อเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

14. สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) จัดพิ มพ์ ป ระกาศนี ย บั ตรกากับ เครื่ องราชอิส ริยาภรณ์ สั ญ ญาบัตรยศ สั ญ ญาบัตรสมณศักดิ์ และ
กาหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน
(5) จัดทาธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ
และถ่ายเอกสาร
(6) จัดทาและจาหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ
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