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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักงานเลขาธิการ

คํานํา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ
โดยกําหนดให้มีการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจ้างจ้างที่สําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และใช้ในการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนด และสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด รวมถึงการติดตามผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 28 ตัวชี้วัด
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1

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ให้ความสําคัญแก่การดําเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
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 โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า
“สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป็ น กลไกหลั ก ในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของ
คณะรัฐมนตรี” รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางนําไปสู่การบรรลุวิสัยทั ศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
(กลุ่มภารกิจงานติดตามมติคณะรัฐมนตรีและ
เสนอแนะเชิงนโยบาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์)
(กลุ่มภารกิจงานราชการในพระองค์)
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
(กลุ่มภารกิจงานบริหารภายใน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(กลุ่มภารกิจงานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ รวมทั้งหมด 23 โครงการ/รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 713,514,300 บาท แบ่งเป็น (1) การดําเนินโครงการ รวม 10 โครงการ วงเงิน 8,068,100 บาท
และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจ้างที่สําคัญ รวม 13 รายการ วงเงิน 705,446,200 บาท สรุปได้ดังนี้

2  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
รวม

โครงการ
รายการจัดซื้อจัดจ้างฯ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
1
808,300
1

800,000

-

-

2

5,130,000

4

575,754,200

-

-

-

-

6

1,329,800

9

129,692,000

10

8,068,100

13

705,446,200

ส่ ว นการดํ า เนิ น การตั ว ชี้ วั ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 28 ตัวชี้วัด ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจ
หลักที่เกี่ยวข้อง
รวม

เป้าประสงค์
4

ตัวชี้วัด
8

2

4

1
3
3

3
4
9

13

28

ในส่ วนของการติ ดตามผลการดํ าเนิ น โครงการและรายการจัดซื้ อจัดจ้ างตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการ สลค. ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 และการดําเนิน การตัวชี้วัด ตามแผนยุท ธศาสตร์ สลค.
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้มีจัดทํ ารายงานผลการดําเนินการใน
ภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด


แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

3

4 แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

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.
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพ
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เป้าประสงค์



1.1 ส่วนราชการทีจ่ ะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรูใ้ นการวิเคราะห์
เรื่องอย่างรอบด้าน โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน
1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและ
พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์



(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัตใิ นการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรือ่ งฯ
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรูใ้ นการ
วิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดทํา
ร่างมติคณะรัฐมนตรี
(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัตใิ น
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(4) จัดทําและปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลมีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล
สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์

2.1 ส่วนราชการรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กําหนด
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการดําเนินการ
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ

กลยุทธ์



(1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒนากลไกผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(ปคร.)
(4) พัฒนาองค์ความรูใ้ นการติดตามผลการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ
สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย
และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
สลค. มีระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง







เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติที่สมพระเกียรติ

4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
กฎหมาย และข้อมูลสําคัญ
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว





กลยุทธ์

(1) พัฒนาองค์ความรู/้ คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกีย่ วกับ
ราชการในพระองค์
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์

กลยุทธ์

(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงาน
ราชกิจจานุเบกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
(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/
การพัฒนาในอนาคตและมีทกั ษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง)
(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุม่ ภารกิจ)
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์
(6) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

6  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนา
ฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักทีเ่ กี่ยวข้อง

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล
การดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
พ.ร.ฎ. เสนอเรือ่ งฯ อย่างเคร่งครัด
บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนราชการรายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กําหนด

ระบบการบริหารจัดการ
และระบบงานมีมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคัญใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง

สลค. เป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่กฎหมาย
และข้อมูลสําคัญและ

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ได้ในทุกสถานการณ์เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

7

โครงสร้างสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สํานักงานเลขาธิการ

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

กองบริหารงานสารสนเทศ

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)

8  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

ภารกิจสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสาน
ราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับ กระทรวง กรม และหน่ วยงานอื่ น ๆ ของรัฐ
และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ
ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินเพื่อนําไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เกี่ยวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกั บ ส่ วนราชการในพระองค์ เกี่ยวกั บ ภารกิ จ ของนายกรัฐ มนตรีห รือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริ ก ารและเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ าวสารของทางราชการเกี่ ย วกั บ งานในอํ านาจหน้ าที่ แ ก่
ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ส่วนที่ 2
การดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างทีส่ ําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญที่กําหนด
จะดําเนินการ รวมทั้งหมด 23 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 713,514,300 บาท แบ่งเป็น (1) การดําเนินโครงการ
รวม 10 โครงการ วงเงิน 8,068,100 บาท และ (2) การดําเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ รวม 13 รายการ
วงเงิน 705,446,200 บาท สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผล
การดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่
ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
รวม

โครงการ
รายการจัดซื้อจัดจ้างฯ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(โครงการ)
(บาท)
1
808,300
1

800,000

-

-

2

5,130,000

4

575,754,200

-

-

-

-

6

1,329,800

9

129,692,000

10

8,068,100

13

705,446,200
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รายละเอียดโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค.
กพร.
808,300
รวม
808,300
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง

กสค.
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
3.1 การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประสานงาน
ระหว่าง สลค. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
3.2 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

800,000
800,000

กอค.

130,000

กพน.

5,000,000
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ
สลธ.
และด้านบุคลากร
5.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.
กพร.
5.3 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
สลธ.
5.4 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กบส.
5.5 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
กบส.
5.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศปท.
ใน สลค.
รวม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

5,130,000

220,000
677,500
30,000
167,300
175,000
60,000
1,329,800
8,068,100
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค.
 การดําเนินการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) การลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรี/การศึกษาดูงานในเรื่อง
ที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เช่น มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การบริหารจัดการน้ํา มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง
(2) การจัดบรรยายความรู้ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ในประเด็นตามข้อ (1) รวมถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ
สลค. เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านต่าง ๆ การแต่งตั้งข้าราชการ กรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชน รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง และ (3) การสัมมนา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในแต่ละกลุ่ม ภารกิจ การพั ฒ นาองค์การ รวมถึงการสัมมนาประจําปี (Year End) เพื่อประเมิ น
ภาพรวมการปฏิบัติงาน และกําหนดทิศทางการปฏิบัติของ สลค. ในปีต่อไป รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 808,300 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองที่เกี่ยวข้อง
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
บุคลากรของ สลค. ได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของ สลค. ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
การติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรของ สลค. ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- จํานวนองค์ความรู้/คู่มือการทํางานในเรื่องที่มีความสําคัญที่เพิ่มขึ้นจากการจัดทําของผู้เข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย 8 องค์ความรู้
- ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การนําความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น การพัฒ นาการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ประสิท ธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5)
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 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม
2) ดําเนินกิจกรรมและสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม
2.1) ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี/ศึกษาดูงาน
2.2) จัดบรรยายความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2.3) สัมมนา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3) ติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนา
ฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
 การดํ าเนิ นการ จั ดการประชุ มชี้ แจงเพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของกระทรวง ส่ วนราชการ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการทํางานของรัฐบาลดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสนับสนุน
ให้ การแปลงนโยบายและมอบนโยบายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องนํ าไปปฏิบั ติสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงต่อสภาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 800,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการทํางานของรัฐบาล
o ผลลัพธ์ กระทรวง ส่วนราชการสามารถแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภา
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร้อยละ 100 มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการทํางาน
ของรัฐบาล
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลมีประสิทธิภาพ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) เสนอขออนุมัติจัดการ
ประชุม
2) ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุม
3) ประสานเพื่อเตรียมการจัด
ประชุม
4) จัดการประชุม
5) ประเมินผลโครงการ
6) จัดทําสรุปผลการประชุม
เพื่อเสนอผู้บริหาร
7) จัดทําเอกสารสรุปผลการ
บรรยายและแจกจ่าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
3.1 การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประสานงานระหว่าง สลค.
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
 การดําเนินการ จัดการสัมมนาร่วมกันระหว่าง สลค. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นําไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานราชการในพระองค์
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 130,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต สามารถสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กองอาลักษณ์ และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์กับเจ้าหน้าที่ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
o ผลลัพธ์ เกิดความคล่องตัวในการประสานงานและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในแนวทางการประสานงาน
ที่ร่วมกันกําหนดขึ้น
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ การดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดขึ้นร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่ เกิ ด ขึ้ น และการปฏิ บั ติ ง านราชการในพระองค์ ร่ ว มกั น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค
2) จัดทําเอกสาร
3) จัดการสัมมนา
4) สรุปผลการสัมมนา
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3.2 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
 การดําเนินการ จัดกิจกรรมเพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างหลากหลาย และต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตในกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 9 ที่คงอยู่
ในระบบ (ประมาณ 1,200 คน) ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูล
ให้ทันสมัย (ทั้งนี้ เป็นการดําเนินงานร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 5,000,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต จํานวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพื่อการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และข้อมูลการติดตาม
นักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ สําหรับใช้ในการจัดทํารายงานเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
ขับ เคลื่อ นงานมูล นิธิทุน การศึก ษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ
และกรรมการมูล นิธิท ุน การศึก ษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
o ผลลัพธ์ นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 9 ที่คงอยู่
ในระบบได้ รั บ การดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ วั ย และ
สมรรถนะเป้าหมายที่พึงประสงค์เป็น “คนเก่ง คนดี” ของสังคม
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต
- นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 9 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะชีวิต มีจิตสํานึก
สาธารณะและมี ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น
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 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานให้กับนักเรียนทุนฯ
สํารวจความต้องการ
ประสานงานหน่
วยงาน
ตามความถนัดในสาขาต่าง ๆ
- ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ศิริราช และ
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- ฝึกปฏิบัติงานหาประสบการณ์ สลค.
สศช. มพพ.
- ฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตรการศึกษา
(นรท.ป.ตรี ปี 3 ขึ้นปี 4)
- ฝึกปฏิบัติงานหารายได้พิเศษช่วงปิด
ฝึก ม.ปลาย
ฝึก ป.ตรี
ภาคเรียน (ทรู อุทยานราชพฤกษ์)
1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสํารวจความถนัด 2
1
การศึกษาต่อระดับ ป.ตรี (3 ครั้ง ๆ ละ ครั้ง
ครั้ง
30 คน)
1.3 กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานประเด็น
การพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ
(1 ครั้ง นรท.ฝึกงาน 10 คน)
1.4 กิจกรรมแนะแนว ติววิชาการ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่อาชีพครู สําหรับ
นรท. รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง 35 คน)
1.5 กิจกรรมแนะแนว ติววิชาการ เพื่อ
เตรียมความพร้อม นรท. รุ่นที่ 3 เข้าสู่
อาชีพข้าราชการ (1 ครั้ง 30 คน)
2. การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นําใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 จัดประชุมเครือข่ายผู้ประสานงาน
นรท.
2.2 กิจกรรมปลูกฝังความมีจิตอาสา
(ประสาน ติดตาม นรท. จัดในพื้นที่)
2.3 กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2 ครั้ง
(20 คน)
3. การปลูกฝังจิตสํานึกความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
3.1 กิจกรรมนํา นรท. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
โอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยน
เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
3.2 กิจกรรมนํา นรท. ร่วมลงนามถวาย
พระพร เนื่องในโอกาสวันสําคัญ ๆ
3.3 งานพระราชพิธีพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
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กิจกรรม
4. การติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการฯ
4.1 การประชุมติดตาม นรท. ในพื้นที่
1 2 2 2 2
4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 ครั้ง กทม. 1 ครั้ง
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง
(9 ครั้ง ๆ ละ 50 คน)
4.2 การประชุมติดตาม นรท. ที่กําลังเรียน
ระดับ ป.ตรี รุ่นที่ 3-6 และปัจฉิมนิเทศ
นรท. รุ่นที่ 3 ที่สําเร็จการศึกษา (1 ครั้ง
450 คน)
4.3 การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม นรท.
และครอบครัว กรณีสําคัญ ๆ (เฉพาะ
กรณี)
5. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2561 (รุ่นที่ 10)
5.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก คกก.
จังหวัด (30 จังหวัด)
5.2 สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงใน
การกลั่นกรอง คัดเลือก นรท. รุ่นที่ 10/
ปี 2561 ณ วังทวีวัฒนา
5.2 สนับสนุนการจัดประชุม ชี้แจงเตรียม
ความพร้อม นํานักเรียนเฝ้าฯ รับ
พระราชทานทุนการศึกษา รุ่นที่ 10
6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสารสาธารณะ
6.1 ประสานติดตามและปรับปรุงข้อมูล
นรท. ให้เป็นปัจจุบัน
6.2 พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกลาง และ
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้
6.3 การจัดทํารายงานสถานะ นรท.
ประจําเดือน (รายงานทุกวันที่ 5 ของ
เดือน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร
 การดํ า เนิ น การ จั ด อบรมโดยการบรรยาย เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ รับ การพั ฒ นาความรู้แ ละทั ก ษะ
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
และสามารถนําความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาของ สลค.
จํานวน 120 คน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 220,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร ได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์
o ผลลัพธ์
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในปฏิบัติงานและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการบริการของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ
สารบรรณ และงานด้านบุคลากร ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ
และด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
- ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ พฤติ ก รรมด้ า นบริ ก ารของของบุ ค ลากรด้ า นการเงิ น การคลั ง
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร เพิ่มมากขึ้น
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ตั้งคณะทํางาน
3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม
4) จัดฝึกอบรม
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ
6) ติดตามประเมินผล
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5.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.
 การดําเนินการ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแก่กลุ่มข้าราชการใหม่ กลุ่มบุคลากร
สายงานหลัก และสายงานสนับสนุน จํานวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
(1) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี สําหรับกลุ่มบุคลากรที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
จํ านวน 40 คน โดยมี หั วข้ อที่ สํ าคั ญ เช่ น ความรู้เกี่ ยวกั บองค์ กร (โครงสร้ าง อํ านาจหน้ าที่
ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร โอกาสในการพัฒนาตนเอง) ปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี
ประโยชน์ของแผ่นดิน บทบาทหน้าที่ จิตสํานึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม (ข้าราชการที่ดี
เป็ น อย่ างไร คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมข้ าราชการ การศึ ก ษาดู งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ) ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ (วินัยที่ข้าราชการควรรู้
ระบบราชการ 4.0 นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การเขียนหนังสือราชการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) และความรู้และทักษะเพื่อการดํารงตนอย่าง
สมดุ ล ในศตวรรษที่ 21 (ข้ า ราชการในยุ ค ดิ จิ ทั ล สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลก
ข้าราชการไทยใส่ใจสุขภาพ)
(2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทํางานเป็นทีม สําหรับบุคลากรสายงานหลัก และสายงาน
สนับสนุน จํานวน 70 คน โดยมีหัวข้อที่สําคัญ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน การสร้าง
จิตสํานึกการให้บริการ และเทคนิคการให้บริการที่ตรงตามความต้องการ กิจกรรม Walk Rally
และ Team Building เพื่อเสริมสร้างทักษะและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและ
การทํางานเป็นทีม
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 677,500 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน การประสานงาน การทํางานเป็นทีม
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากร สลค. สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o ผลลัพธ์ การปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ 100 ได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ 100 ผ่านการประเมิน
การเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา
(Pre-Test และ Post-Test)
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หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทํางานเป็นทีม
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ได้รับความรู้และทักษะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน และการทํางานเป็นทีม
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การนํา
ความรู้ ม าใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม ขึ้ น การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ งานเพิ่ ม ขึ้ น
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมในการ
ปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5)
 แผนการดําเนินโครงการ
กิจกรรม
1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม
2) ดําเนินการกิจกรรมและสรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม
2.1) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
2.2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
และการทํางานเป็นทีม
3) ติดตามและประเมินผล
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5.3 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 การดําเนินการ จัดอบรมโดยภาคทฤษฎี (โดยการฟังบรรยาย จํานวน 3 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติ
(ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง จํ า นวน 3 ชั่ ว โมง) โดยวิ ท ยากรจากกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักเรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างเหมาของ สลค. จํานวน 65 คน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 30,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
o ผลลัพธ์ บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยและสามารถ
ระงับ อั ค คี ภั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทํ าให้ มี ค วามปลอดภั ย ในการทํ า งานและ
เกิดผลดีต่อองค์กร
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุ ค ลากร สลค. ที่ เข้ า รับ การฝึ ก อบรมสามารถปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) ดําเนินการฝึกอบรม
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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5.4 โครงการพัฒนะทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การดําเนินการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิว เตอร์ในหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร สลค.
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 167,300 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต บุคลากร สลค. ประมาณ 60 - 100 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ สลค.
o ผลลัพธ์ บุคลากร สลค. สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแนวใหม่
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมสอบผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตร
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถทําข้อสอบได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนสอบในแต่ละหลักสูตร
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
2) เตรียมหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม
3) เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ฝึกอบรม
4) จัดฝึกอบรม
5) สรุปผลการดําเนินโครงการ
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5.5 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
 การดําเนินการ จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้ านสารสนเทศในปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น แนวทางการปรั บ ปรุ งการปฏิ บั ติ งานด้ านสารสนเทศให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 175,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต ผู้ เข้ าร่วมการสั ม มนาฯ ให้ ข้ อ คิ ดเห็ น /ข้ อ เสนอแนะที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติงาน
ด้านสารสนเทศ
o ผลลัพธ์ มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นสารสนเทศ และมี ร ายงานสรุ ป ผลการสั ม มนาฯ ที่ ร ะบุ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้/ผู้รับบริการงานด้านสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจ
ต่อสารสนเทศในภาพรวม
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
2) ดําเนินการสัมมนา
3) สรุปผลการดําเนินโครงการ
4) ติดตามและประเมินผล
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5.6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.
 การดําเนินการ ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ในหลักและแก่นแท้
ของคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
และการทํ างานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้และจัดทําแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 60,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
o ผลผลิต
- บุ ค ลากร สลค. ได้ รับ ความรู้เกี่ ยวกั บ แนวทางการปฏิ บั ติต ามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และนําไปประยุกต์ใช้กับการทํางาน
o ผลลัพธ์ บุคลากร สลค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม
 การวัดผลสัมฤทธิ์
o ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 80 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึงการนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 0 ครั้ง
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) กําหนดแนวทางการดําเนินการและ
ขออนุมัติโครงการ
2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
3) ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ส่วนราชการอื่น/โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร
สลค.
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รายละเอียดรายการจัดซือ้ จัดจ้างที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล

สําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
รายการที่ 1 โครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสําคัญทางราชการ
รายการที่ 2 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายการที่ 3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายการที่ 4 ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ

กอค.
สลธ.
สลธ.
กอค.
รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบสํารองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
กบส.
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.
กบส.
รายการที่ 7 โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
กบส.
รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
กบส.
รายการที่ 9 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
กบส.
คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม
รายการที่ 10 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
กบส.
รายการที่ 11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการสืบค้นฐานข้อมูล
กบส.
สําคัญของ สลค.
รายการที่ 12 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
กบส.
รายการที่ 13 โครงการจัดหาระบบสําหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่
กบส.
รวม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

1,000,000
527,035,200
38,719,000
9,000,000
575,754,200

1,000,000
3,200,000
6,100,000
340,000
29,630,000
9,420,000
37,592,000
28,900,000
13,510,000
129,692,000
705,446,200
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
รายการที่ 1 โครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสําคัญทางราชการ
 การดําเนินการ จัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสําคัญทางราชการ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 1,000,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3) พัฒนาระบบ
4) ทดสอบระบบและตรวจการจ้าง
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รายการที่ 2 การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การดําเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่กําหนด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 527,035,200 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ประมาณการสร้างเครื่องราชฯ และ
แจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ
2) จัดประชุม คกก. บริหารการสร้างซ่อมเครื่องราชฯ กําหนดชั้นตรา ราคา
หน่วยงานผู้รับจ้าง
3) ขออนุมัติดําเนินการ จัดทําสัญญาจ้างฯ
และส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
5) สุ่ม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ
6) จัดทําบันทึกส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
งบประมาณ
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รายการที่ 3 การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 การดําเนินการ จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่กําหนด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 38,719,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ สํานักงานเลขาธิการ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ และ
แจ้งผู้รับจ้างเสนอราคาฯ
2) สํารวจเครื่องราชฯ รับคืน
3) จัดประชุม คกก. บริหารการสร้างซ่อมเครื่องราชฯ
4) ขออนุมัติจัดทําสัญญาจ้างฯ
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
6) ผู้รับจ้างดําเนินการตามสัญญาจ้าง
7) ตรวจรับงาน
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รายการที่ 4 การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ
 การดําเนินการ จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ
ตามจํานวนที่กําหนด
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 9,00,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1
2) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2
3) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3
4) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 4
5) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 5
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบสํารองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
เครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
 การดําเนินการ ปรับปรุงระบบสํารองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายนอก สลค. ให้ทํางานได้เสมือนระบบหลัก
โดยสามารถทํางานได้ทันทีเมื่อระบบหลักขัดข้อง
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 1,000,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
3) จัดซื้อจัดจ้าง
4) ปรับปรุงระบบ
5) ทดสอบระบบ
6) ติดตั้งใช้งาน/ตรวจรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.
 การดําเนินการ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่ายและสายสัญ ญาณเครือข่ายชุดใหม่ เพื่ อ
ทดแทนชุดเดิมในส่วนบางส่วนที่เริ่มเสื่อมสภาพ รวมถึงจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 3,200,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 60
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ขออนุมัติโครงการ, แต่งตั้ง คกก.,
TOR, คกก. TOR ดําเนินการ
2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1) อนุมัติร่าง TOR
2.2) ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
2.3) ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
2.4) อนุมัติ TOR เพื่อนําไป
ประกวดราคา
2.5) ประกวดราคา, พิจารณาผล
และทําสัญญาจ้าง
3) ส่งมอบงานและตรวจรับระบบ
4) ทดลองใช้งาน
5) ประเมินผลการใช้งาน

รายการที่ 7 โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
 การดําเนินการ จัดหาระบบควบคุมการบริหารจัดการการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุม
เพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุมได้ครอบคลุมตามรูปแบบที่ต้องการ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 6,100,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 60
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) จัดทําขอบเขตของงาน (TOR)
2) ขออนุมัติโครงการ, แต่งตั้ง คกก.
3) จัดซื้อจัดจ้าง
4) ส่งมอบงาน
5) ตรวจรับงาน
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รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์หอ้ งฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 การดําเนินการ ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สลค.
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 340,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) ขออนุมัติโครงการ
2) จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ
3) จัดซื้อจัดจ้าง
4) ปรับปรุงระบบ
5) ทดสอบระบบ
6) ติดตั้งใช้งาน/ตรวจรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายการที่ 9 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทดแทนระบบเดิม
 การดําเนินการ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนู ปกรณ์ เพื่ อทดแทนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถที่ สูงขึ้นในการรองรับ การใช้งานที่มีม ากขึ้น รวมทั้ งการเปลี่ย นแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสําหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
 งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร จํานวน 29,630,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
อุปกรณ์
2) จัดซื้อจัดจ้าง
3) ติดตั้งและทดสอบระบบ
4) อบรมและปฏิบัติงานจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
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รายการที่ 10 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
 การดํ าเนิ นการ จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ลู ก ข่ าย เครื่ อ งพิ ม พ์ และอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพิ่มเติม เพื่อให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 9,420,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 60
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) ขออนุมัติโครงการ, แต่งตั้ง คกก.,
TOR, คกก. TOR ดําเนินการ
2) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1) อนุมัติร่าง TOR
2.2) ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1
2.3) ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2
2.4) อนุมัติ TOR เพื่อนําไป
ประกวดราคา
2.5) ประกวดราคา, พิจารณาผล
และทําสัญญาจ้าง
3) ส่งมอบงานและตรวจรับระบบ
4) ทดลองใช้งาน
5) ประเมินผลการใช้งาน
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รายการที่ 11 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสําคัญของ สลค.
 การดําเนินการ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสําคัญของ
สลค. รองรับ การปฏิ บั ติ งานของ สลค. ทั้ งในและนอกสถานที่ และสามารถใช้งานด้ วย
Mobile device ได้ เพื่อใช้ประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น อาทิ ระบบข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ระบบข้ อ มู ล ติ ด ตามสถานภาพเรื่ อ งเสนอ
คณะรั ฐ มนตรี /ร่ า งกฎหมาย/เรื่ อ งทั่ ว ไป ระบบข้ อ มู ล คณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมติ
คณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลเพื่อการตรวจสอบคุณ สมบัติในการ
แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี ระบบข้อมูลความเห็นกฤษฎีกา
ระบบตรวจสอบพิสูจน์อักษร ระบบฐานข้อมูลตราเครื่องหมายราชการ ระบบฐานข้อมูล
สลค. ที่เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบข้อมูล Back office (ระบบงบประมาณ
และการติดตามผลการดําเนิ นโครงการต่าง ๆ ระบบการใช้งานสถานที่และยานพาหนะ
ระบบมอบหมายคณะกรรมการและอนุกรรมการ สลค. ระบบองค์ความรู้-KM ระบบ e-Office
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของ สลค.)
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 37,592,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 60
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
มิ.ย.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) จัดทําร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2) ขออนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) เริ่มใช้งานระบบจริง
7) ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
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รายการที่ 12 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
 การดําเนินการ พัฒนาระบบสารบรรณอัตโนมัติให้มีความทันสมัย รองรับกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ปรับปรุงระบบรับ-ส่งเอกสารให้สามารถบันทึกและปรับปรุงข้อมูลภายใน
สลค. และนอก สลค. และสามารถรองรั บ การแสดงผลแบบ Web Application หรื อ
Mobile Device ได้ เพื่อให้สามารถรายงานความเคลื่อนไหวของเรื่องได้ในทุกสถานการณ์
ทุกเวลา) รวมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารในการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีให้มีความสามารถในการสืบค้นด้วยคําสําคัญหรือเนื้อหาของเอกสารได้ และ
สามารถสืบค้นได้ทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์มือถือ)
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 28,900,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 60
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
มิ.ย.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) จัดทําร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2) ขออนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) เริ่มใช้งานระบบจริง
7) ติดตามและประเมินผล
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รายการที่ 13 โครงการจัดหาระบบสําหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่
 การดํ าเนิ น การ พั ฒ นาระบบให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ที่ มี ค วามทั น สมั ย รองรับ กั บ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป (สามารถนําส่งข้อมูลผ่านทางระบบแอพพลิเคชันและอีเมล์ไปยังหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลเหล่านั้น) โดยจะมีการจัดการข้อมูลให้
ตรงกับความต้องการและสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ปรับระบบการบริการข้อมูลให้มี
การทํ างานในลั ก ษณะเชิงรุก ส่ งผลให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องสามารถดํ าเนิน การได้ อย่ าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 13,510,000 บาท
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ
 แผนการดําเนินโครงการ
ระยะเวลา พ.ศ. 60
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
มิ.ย.-ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) จัดทําร่างคุณลักษณะเฉพาะ
2) ขออนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4) จัดหาและพัฒนาระบบ
5) ติดตั้งและทดสอบระบบ
6) เริ่มใช้งานระบบจริง
7) ติดตามและประเมินผล

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 3
การดําเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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38  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

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

3

8.75

ต่ํากว่า
8.75

-

-

-

8.75

1.2.2 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่เสนอเข้าสูก่ าร
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค.
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ.,
กวค., กสค., กอค.)
1.2.3 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามความเห็นของ สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)
1.3.1 จํานวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่
ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือ.
ไม่ชัดเจนในสาระสําคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค.,
กอค.)
1.3.2 ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบร่าง
อนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด (กคอ.)

4

ร้อยละ 100

ต่ํากว่า
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 ผูป้ ระสานงานใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)

2.5

ร้อยละ 80

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

1.4.2 จํานวนครัง้ ของการผลิตเอกสารเรื่องจําเป็น/
เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (กปค.)

2.5

0 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

1.1 ส่วนราชการทีจ่ ะเสนอเรื่องมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ.
เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด

1.1.1 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
มีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ.เสนอเรือ่ งฯ (กนธ., กวค.,
กสค., กอค.)

1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรือ่ งอย่างรอบด้าน
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
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 การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

กลยุทธ์
1) สร้างความเข้าใจให้แก่
ส่วนราชการเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ
ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
(ระเบียบฯ และแนวทาง
ปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/
บริหารจัดการองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรือ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรี และ
การจัดทําร่างมติ
คณะรัฐมนตรี
3) เสริมสร้าง/พัฒนา
เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติ
ในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี
4) จัดทําและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัตงิ าน
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ค่าเป้าหมาย
2561
ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 1

น้ําหนัก
(25)
4

เป้าประสงค์

น้ําหนัก ค่าเป้าหมาย
(20)
2561
2.1.1 ร้อยละของจํานวนเรื่องที่สว่ นราชการรายงาน
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการ
5
ร้อยละ 80
ดําเนินการตามนโยบายและมติ
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)
คณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่
2.1.2 ร้อยละความสําเร็จในการประสานงาน/
5
ร้อยละ
กําหนด
ติดตามให้สว่ นราชการรายงานความก้าวหน้าในการ
100
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (กสค.)
2.2 ครม. มีข้อมูลการติดตามผลการ 2.2.1 จํานวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน
5
6 เรื่อง/ไตร
ผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามนโยบายและมติ
มาส
อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่แล้ว
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ
เสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด (กพต.)
2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มตี ่อประมวลมติ
5
ร้อยละ
80
คณะรัฐมนตรี (กพต.)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

1
ร้อยละ
76
ต่ํากว่า
ร้อยละ
100

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
78
80
82
-

5
ร้อยละ
84
ร้อยละ
100

กลยุทธ์

1) พัฒนาฐานข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี
2) พัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
4 เรื่อง/ 5 เรื่อง/ 6 เรื่อง/ 7 เรื่อง/ 8 เรื่อง/ การปฏิบัตงิ านตามนโยบาย
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส และมติคณะรัฐมนตรี
3) พัฒนากลไกผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
(ปคร.)
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 4) พัฒนาองค์ความรู้ใน
70
75
80
85
90
การติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
5) พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ ทันต่อ
สถานการณ์ และก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

40 แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติ

3.1.1 จํานวนครัง้ ที่การปฏิบัตงิ านหน้าพระที่นั่ง
ผิดพลาด (กอค.)
3.1.2 จํานวนครัง้ ที่การขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)
3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
ราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่แล้ว
เสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด (กอค.)

น้ําหนัก ค่าเป้าหมาย
(15)
2561
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) พัฒนาองค์ความรู/้
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
0 ครั้ง เกี่ยวกับราชการในพระองค์
2) พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับราชการ
ร้อยละ
ในพระองค์
100
3) พัฒนาเครือข่ายการ
ประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
ราชการในพระองค์

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 1

เป้าประสงค์
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หมายเหตุ การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)

เป้าประสงค์
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา
มีมาตรฐาน

4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎหมาย และข้อมูลสําคัญ
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลสําคัญใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
4.1.1 จํานวนครัง้ ที่ไม่สามารถนําเรือ่ งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด (กรจ.-กอค.)
4.1.2 ร้อยละขององค์ความรูห้ รือคูม่ ือการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด (กรจ.-กอค.)
4.2.1 ร้อยละของจํานวนกฎหมายและข้อมูลสําคัญ
ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.กอค.)
4.3.1 ร้อยละที่เพิม่ ขึ้นของจํานวนผูท้ ี่เข้ามาใช้ข้อมูล
ผ่านช่องทางทีเ่ ผยแพร่ เทียบกับปีกอ่ น (กบส., กรจ.กอค.)

น้ําหนัก ค่าเป้าหมาย
(15)
2561
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 การกําหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่กาํ หนดโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านในภารกิจหลักทีเ่ กี่ยวข้อง
เป้าประสงค์

5.2 ระบบการบริหารจัดการและ
ระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย

5.1.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่
ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนด (สลธ., กบส., กพร.)
5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนาใน
แต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)
5.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Management) (สลธ.)

น้ําหนัก ค่าเป้าหมาย
(25)
2561
3
ร้อยละ
80
3

ร้อยละ 65

4

ระดับ 5

1
ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90
80
70

5
ร้อยละ
100

ร้อยละ
55
-

ร้อยละ
60
-

ร้อยละ
65
-

ร้อยละ
70
-

ร้อยละ
75
ระดับ 5

(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)

(1.5)

จัดทํา Career จัดทํา
Pathแล้วเสร็จ Career
1 ตําแหน่ง Path ไม่
แล้ว
เสร็จ

-

จัดทํา
Career
Path
แล้วเสร็จ
1
ตําแหน่ง

-

จัดทํา
Career
Path
แล้วเสร็จ
มากกว่า 1
ตําแหน่ง

(2) แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)

(1.5)

จัดทํา Succession จัดทํา
Plan ในตําแหน่ง Succession
สําคัญเชิงกลยุทธ์ Plan ใน
ตําแหน่ง
แล้วเสร็จ 1
สําคัญ
ตําแหน่ง
เชิงกลยุทธ์
ไม่แล้วเสร็จ

-

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ 1
ตําแหน่ง

-

จัดทํา
Succession
Plan ใน
ตําแหน่ง
สําคัญ
เชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ
มากกว่า 1
ตําแหน่ง

1) พัฒนาบุคลากรให้
สามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนาใน
อนาคตและมีทักษะในการ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง)
2) พัฒนาบุคลากรให้
รองรับการเปลี่ยนแปลง
(ทุกกลุ่มภารกิจ)
3) พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
4) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มมี าตรฐาน 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

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
(3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.

5.2.3 ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.)
5.2.4 ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการตาม
แผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.)
5.2.5 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., สํานัก/กอง/กลุ่ม)

5.2.6 ร้อยละของความสําเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสําคัญทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิภารกิจของ สลค.
ตามเป้าหมายที่กาํ หนด (กบส.)
5.2.7 ร้อยละของความสําเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต (กบส.)
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้าน 5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ศปท., สํานัก/กอง/กลุม่ ) 

น้ําหนัก ค่าเป้าหมาย
(25)
2561
1
จัดทําแผนสร้าง จัดทําแผน
(1)

ความผูกพันของ สร้างความ
บุคลากร แล้วเสร็จ ผูกพันของ
บุคลากร ไม่
แล้วเสร็จ

2

-

2

ร้อยละ 80

3

3

3

2

ร้อยละ
60
ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

ร้อยละ
70
ร้อยละ
70

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการ ตามเกณฑ์ที่ ประเมิน
กําหนด ตามเกณฑ์
ที่กําหนด
ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ
80
70
75
ร้อยละ
70

ร้อยละ
60

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการ
ตามเกณฑ์ที่ ประเมิน
สํานักงาน ป.ป.ช. ตามเกณฑ์
กําหนด ที่สํานักงาน
ป.ป.ช.
กําหนด

ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ร้อยละ
90
ร้อยละ
90

-

-

5
จัดทําแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร
แล้วเสร็จ

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ผ่านการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์
ที่กําหนด
ร้อยละ ร้อยละ
85
90

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

-

-

-

ผ่านการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์
ที่สํานักงาน
ป.ป.ช.
กําหนด
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เป้าประสงค์
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ส่วนที่ 4
การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการ
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แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม
(8)

(1)
(2)  แผนปฏิบัติราชการประจําปี
 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
(3)
(4)
จํานวน
(5) บาท
(6)
หมายเลขโทรศัพท์
(7)
ร้อยละของ
กิจกรรม
(9)

ผลการดําเนินการตามกิจกรรม/
ปัญหาและอุปสรรค
(10)

ร้อยละของ
ผลการ
ดําเนินการ
ตามกิจกรรม
(11)

 แผนอื่น ๆ .......................

ระยะเวลาดําเนินการ
ตามแผน
(12)

ดําเนินการจริง
(13)

รวมร้อยละ
ตามผลการดําเนินกิจกรรม

(16) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้)
 เป็นไปตามกําหนดเวลา

 ล่าช้ากว่ากําหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา)
สาเหตุ

แนวทางการแก้ไขปัญหา

งบประมาณ
ใช้ไป
(14)

หมายเหตุ
(15)

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 1

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

ตัวชี้วัด
(17)
(18)

ผลการดําเนินการ
(19)
(20)

48  แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 25 6 1

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วดั

แผนปฏิ บั ติ ร าชการสํา นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
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คําอธิบายแบบรายงานผลการดําเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สําคัญ
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 20 ช่อง ดังนี้
ช่องที่ 1
ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ดําเนินการ
ช่องที่ 2
แผนงาน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน
ช่องที่ 3
ผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ
ช่องที่ 4
งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ
ช่องที่ 5
จํานวน ระบุจํานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ช่องที่ 6
ชื่อผู้ประสานงาน ระบุชื่อผู้ประสานงานโครงการ/รายการ
ช่องที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานโครงการ/รายการ
ช่องที่ 8
กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 9
ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความสําคัญของกิจกรรมโดยกําหนดเป็นร้อยละ รวมทุก
กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100
ช่องที่ 10
ผลการดํ า เนิ น การตามกิ จ กรรม/ปั ญ หาและอุ ป สรรค แสดงข้ อ มู ล หรื อ อธิ บ ายผลการ
ดํ าเนิ น การตามกิ จ กรรม และสาเหตุ ข องปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ทํ าให้ ผ ลการดํ าเนิ น งาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ
ช่องที่ 11
ร้อยละของผลการดําเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
โดยกําหนดเป็นร้อยละ รวมความสําเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100
ช่องที่ 12
ระยะเวลาดําเนินการตามแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะดําเนินกิจกรรม ตามที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 13
ระยะเวลาดําเนินการจริง ระบุเดือน ปี ที่ดําเนินการจริง
ช่องที่ 14
งบประมาณใช้ไป ใส่จํานวนงบประมาณที่ใช้จริงในการดําเนินโครงการ/รายการ
หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ช่องที่ 15
ช่องที่ 16
ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่าช้ากว่า
กําหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ช่องที่ 17
ตัวชี้วัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 18
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ
ช่องที่ 19
ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต ระบุผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต
ช่องที่ 20
ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ ระบุผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์
หมายเหตุ 1. สํานักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดทํารายงานผลการดําเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. กรณีที่สํานักและกองจัดทํารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สลธ. จะใส่ข้อมูลในช่องที่ 1-5, 8, 12 และ
17-18 ให้เรียบร้อย โดยสํานักและกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องที่ 6-7, 9-11, 13-16 และ 19-20
3. หากสํานักและกองมีค วามจําเป็น ต้อ งปรับ แก้ข้อมูล สําคัญ ของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลา
ดําเนินการตามแผนจากที่เคยกําหนดไว้เดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สลธ. ด้วย
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แบบติดตามและรายงานผลการดําเนินการตัวชี้วดั ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบุสํานัก กอง กลุ่ม หรือศูนย์.............
หัวข้อ

คําอธิบาย

1. ความหมาย/คําอธิบายตัวชี้วัด

อธิบายรายละเอียดของตัวชี้วัด (โดยสังเขป)

2. ยุทธศาสตร์

ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

3. เป้าประสงค์

ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

4. สูตรในการคํานวณ

ระบุวิธีการคํานวณผลการดําเนินการตัวชี้วัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยที่วัด)

5. หน่วยที่วัด

ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ จํานวน ร้อยละ สัดส่วน อัตราส่วน อัตรา ค่าเฉลี่ย

6. ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน

ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

7. แหล่งของข้อมูล

ระบุแหล่งของข้อมูล เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมูล

8. หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล

ระบุสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล

9. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ผล

ระบุชื่อ-นามสุกล..................................................... สํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์
...................................

10. ผู้ตั้งเป้าหมาย

ระบุชื่อรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. หน่วยงานที่สนับสนุน

ระบุชื่อสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุชื่อสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการตามตัวชี้วัด หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย 
หน้าข้อความ “ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน”
 ทุกสํานัก/กอง หรือเฉพาะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค.
 กคอ.  กพน.  กตส.  กพร.  ศปท.
 ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน
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ระบุชื่อตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

13. ข้อมูลปีฐาน
14. ค่าเป้าหมาย
15. เกณฑ์การให้คะแนน

คําอธิบาย
ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง
ปี ....
ปี ....
ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด

16. น้ําหนัก (ร้อยละ)

ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
1
ระบุค่าน้ําหนักตัวชี้วัด

17. เงื่อนไข

ระบุเงื่อนไขความสําเร็จตัวชี้วัด

18. หมายเหตุ

ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

ปี ....

2

3

4

5

19. รายละเอียดผลการดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. .... (1 ตุลาคม ....-30 กันยายน ....) โดยสังเขป
อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดมาพอเข้าใจ
20. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

แนวทางแก้ไข

ระบุปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานมาพอเข้าใจ

ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

21. ปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ระบุปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
22. การคํานวณคะแนน
จากผลการดําเนินงาน
(ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้กรอก)

น้ําหนัก (ร้อยละ)

ผลการดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้ําหนัก

ระบุค่าน้ําหนัก

ระบุผลการดําเนินงานเป็นตัวเลข
ตามข้อ 19

ระบุค่าคะแนนที่ได้
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

ระบุค่าคะแนนที่ได้ โดยคํานวณจากสูตร
ค่าคะแนนที่ได้ X น้ําหนักตัวชี้วัด
น้ําหนักรวมทั้งหมด

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหาร, รายงานการประชุม, ตารางสรุปผลการดําเนินการ ฯลฯ)
ระบุเอกสารสําคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการดําเนินการ ฯลฯ
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หัวข้อ
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ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1. สํานักงานเลขาธิการ
(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการนําเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(3) ให้ บ ริ ก ารและอํ า นวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ การใช้ ห้ อ งประชุ ม และการรั บ รองในเรื่ อ งอื่ น ๆ
แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
(8) ปฏิ บั ติ ราชการทั่ วไปของสํ านั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ งมิ ได้ กํ า หนดให้ เป็ น อํ านาจหน้ าที่ ข อง
ส่วนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
(2) ประมวลและรวบรวมข้ อมู ล ที่ เกี่ยวข้องกั บการประชุม คณะรัฐ มนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(4) ประสานการปฏิ บั ติ งานกั บ ส่ ว นราชการภายในสํ านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีแ ละส่ ว นราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



ลําดับที่ 1 - 13 เป็นอํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559
ลําดับที่ 14 เป็นอํานาจหน้าที่ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549
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3. กองนิติธรรม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้ง
เรื่อ งอื่ น ๆ ที่ เป็ น ปั ญ หาข้ อ กฎหมายที่ ก ระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่ ว ยงานอื่ น ของรัฐ เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรื อ คณะรั ฐ มนตรี และแจ้ งคํ า สั่ งสํ านั ก นายกรัฐ มนตรี แ ละมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ในเรื่ อ งดั งกล่ าวให้
ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย และ
ประกาศพระบรมราชโองการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายเพื่ อ นํ า ขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธย
(2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนําร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ
(4) ประสานการจั ด ทํ าคํ าชี้ แ จงและคํ าให้ ก ารต่ อ ศาล และองค์ ก รอิ ส ระต่ าง ๆ ตามรัฐ ธรรมนู ญ และ
ประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี
(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการนําร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมา
เพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ
(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาและ
คําวินิจฉัยของศาล และเรื่องสําคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
(7) ประสานการปฏิ บั ติ งานกั บ กองการประชุ ม คณะรัฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. กองบริหารงานสารสนเทศ
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่คณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน
(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายใน
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี
(3) พัฒ นาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
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
ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการตาม
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และเป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานเกี่ ย วกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรีร ะหว่างสํ านั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ
(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย เพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
(4) ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(5) กําหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการดําเนินการตามนโยบายพิเศษ
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(1) ศึก ษา วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อเสนอความเห็ น ในเรื่องที่ กระทรวง 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 และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ตอบข้ อ หารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป
(3) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
(4) ประสานการปฏิ บั ติ งานกั บ กองการประชุ ม คณะรัฐ มนตรีเกี่ ย วกั บ การประชุ ม คณะรัฐ มนตรีแ ละ
คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
การประชุมอื่น
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ เกี่ยวข้องในการดําเนิ นการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทําและ
เผยแพร่รายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อ
รั ฐ สภา จั ด พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่คํ าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี จั ด ทํ าข้ อ มู ล ตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนํานโยบาย
ดั งกล่ า วไปปฏิ บั ติ รวมทั้ งจั ด ทํ าข้ อ มู ล ความเห็ น ของสมาชิ ก รั ฐ สภาต่ อ แนวนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของรัฐบาล
(4) ดํ า เนิ น การพั ฒ นา กํ า หนดวิ ธี ก าร แนวทาง รู ป แบบ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น งานของ
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี
(5) ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง
(6) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี
(7) เสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาองค์ ก ร จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี รายงานผล
การดําเนินงานประจําปี การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
สํ านั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติ ด ตาม และพั ฒ นาตั วชี้ วัด เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศล
ต่าง ๆ และงานเสด็จพระราชดําเนิน
(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ
ขอพระราชทานพระมหากรุณ าในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบี ยบประเพณี การสถาปนา
พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
ราชประเพณี ตลอดจนการจั ด ทํ า ประกาศพระบรมราชโองการที่ มิ ใ ช่ ก ารเสนอกฎหมาย
เพื่อนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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(4) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การกําหนด
มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง การซ่อม
และการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(5) วางระบบและพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และให้ บ ริก ารข้ อ มู ล ฐานั น ดรของผู้ ได้ รับ พระราชทานอิ ส ริย ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ตําแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน
(6) ตรวจสอบ จําแนกประเภท และจัดลําดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดทําข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องสําคัญต่าง ๆ
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. กลุ่ ม งานดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานในโครงการทุ น การศึก ษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(1) ประสานการดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและ
พัฒ นาศักยภาพนักเรียนทุ นพระราชทานในโครงการทุนการศึ กษา 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) ประสานงานและกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน
(1) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิน และการบั ญ ชี ข องสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(1) เสนอแนะ ให้ คําปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการ
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ติดตาม ประเมิ นผล และจั ดทํ ารายงานเกี่ยวกั บการพั ฒ นาระบบราชการภายในสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
(3) ประสานและดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานกลางต่ า ง ๆ และ
ส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(2) ประสานงาน เร่งรัด และกํ ากั บ ให้ ส่ วนราชการในสํ านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรีดํ าเนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สํ านั ก เลขาธิ การคณะรัฐ มนตรีแ ละการคุ้ม ครองจริยธรรม เสนอต่ อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

14. สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี
(2) รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) จัดพิม พ์ ป ระกาศนี ยบั ตรกํากับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ สัญ ญาบั ตรยศ สัญ ญาบั ตรสมณศักดิ์ และ
กําหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน
(5) จัดทําธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ
และถ่ายเอกสาร
(6) จัดทําและจําหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ
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