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บทนำ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับราชการของ
คณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสาน
ราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ซึ่ งการมีหน้าที่
ดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางานและพัฒนาองค์กรควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ตอบสนองต่อการบรรลุพันธกิจตามกฎหมาย ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ในระดับประเทศและระดับโลก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา สลค. ได้กาหนดทิศทางและเป้าหมายการดาเนินการและได้จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2554-2557) ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ ว่า “สำนกเลขาำิก เำคณะรคก มนนรค ลป็น
หน่ว ยงำนหขก เท่ นนำรคมำนทำงวกช ำเำคในเำคสนก บสนุน เำคบคก หำคคำชเำคแผ่ น ดก น แขรากบ ล ณขื่อ น
นโยบำยาองณะรคก มนนรคให้ลเกดผขในทำงปฏกบกรกล พื่อปครโยชน์สูงสุดร่อปครลทศชำรกแ ขรปครชำชน ”
รวมทั้งกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์รวม 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทิศำสรค์ท่ 1
การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ
ยุทิศำสรค์ท่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ

ยุทิศำสรค์ท่ 2
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่ง
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์
ยุทิศำสรค์ท่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

สลค. ได้มีการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2554-2557 ไปสู่การปฏิบัติ
โดยมอบหมายให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาประจา สลค. เป็นผู้รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ และได้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการมาโดยตลอด รวมทั้งได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะ ๆ ดังนี้
1. สมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ เข้ามาบริห ารประเทศในช่วงเดือน
สิงหาคม 2554 และได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 สลค. ได้มีการ
ทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อให้การดาเนินยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินดังกล่าว ซึ่งผลจากการทบทวนยังคงวิสัยทัศน์และเป้าหมายสาคัญที่ สลค. ได้กาหนดไว้ ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2554-2557) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ยังสะท้อนถึงวิธีการที่จะ
ทาให้ สลค. บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว และบรรลุเป้าประสงค์เชิงนโยบายของแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ
ในนโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ (1) ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และมี ธรรมาภิ บาล ได้ รั บความเชื่ อมั่ นศรั ทธาจากประชาชน (2) บุ คลากรภาครั ฐมี ขี ดความสามารถสู งขึ้ น
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมืออาชีพ ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ และ
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(3) ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย สอดคล้องตามหลักนิติธ รรม
ดังนั้น จึงคงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ สลค. ไว้เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) สลค. พบว่ า ข้ อ มู ล ที่ เ ป็น จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คาม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก จึงได้ทบทวนกลยุทธ์และเป้าประสงค์ใหม่โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย
เชิงนโยบายของแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ สลค. โดยกลยุทธ์และเป้าประสงค์ที่ผ่านการทบทวนปรากฏอยู่ในกรอบแผนยุทธศาสตร์ สลค.
(พ.ศ. 2555-2558)
2. ต่อมาได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2555-2558) จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
2.1 การปรับปรุงค่าเป้าหมายและเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดของแผนฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
งบประมาณตามความเห็ นของที่ ประชุมคณะทางานจั ดท าตั วชี้วั ด ค่ าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล
ที่ถ่ายทอดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลของ สลค. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 โดยผ่าน
การพิจ ารณาจากรองเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ที่เป็นผู้ รับผิ ดชอบยุทธศาสตร์ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้ทราบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554
2.2 การปรับแก้ไขข้อความกลยุทธ์ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ที่ 4 ให้มีลัก ษณะในเชิงพัฒ นางานของ
สลค. มากขึ้น ตามความเห็น และข้อสัง เกตของที่ประชุม อนุก รรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) สลค.
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
2.3 การปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมถึงการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามนโยบายรั ฐ บาล นางสาวยิ่ งลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรัฐ มนตรี และตามมติค ณะรั ฐ มนตรีเ มื่ อวั น ที่ 24
กรกฎาคม 2555 ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
2.4 ในปี 2556 สลค. ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของ สลค. และได้มีการ
ทบทวนรายละเอียดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ฯ และ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เปลี่ ยนแปลงไปโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดาเนินการนาข้อมูลผลการทบทวนและ
ปรับปรุงรายละเอียดฯ ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
3. ปัจ จุบั นภายใต้การบริ ห ารราชการแผ่นดินของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี
ในคราวประชุมคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุล าคม 2557 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่ วนราชการ
พิจารณาทบทวนแผนหรือยุทธศาสตร์ระยะยาวต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่มีระยะเวลาดาเนินการของ
แผนหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ในช่ว งเวลาที่ แตกต่า งกัน หรือ เหลื่ อมล้ ากั น โดยปรั บกรอบระยะเวลาของแผนหรื อ
ยุทธศาสตร์ ใหม่ให้ส อดคล้ องกับ กรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ เพื่อให้การ
ด าเนิ นการตามแผนและการบู ร ณาการระหว่ า งแผนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น เอกภาพยิ่ ง ขึ้ น สลค. จึ ง ได้
ดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2558) โดยขยายระยะเวลาของแผนออกไปอีก 1 ปี (สิ้นสุด
ปี 2559) ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังปรากฏตามเอกสารฉบับนี้
สลค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2555-2559) จะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ทิศทาง
และเป็นเครื่องมือในการดาเนินภารกิจของบุคลากรทุกระดับภายใน สลค. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ซึ่งผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินการตามแผนจะเกิดแก่กลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบังเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนสมดังวิสัยทัศน์ที่ สลค. กาหนดต่อไป
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ภำพควนเำคดำลนกนงำนาอง
สำนกเลขาำิกเำคณะรคกมนนรคในช่วงท่ผ่ำนนำ
1. เำคดำลนกนเำคในภำพควนาองสำนกเลขาำิกเำคณะรคกมนนรค (สขณ.) ในช่วงท่ผ่ำนนำ
ในระหว่างปี 2551-2557 สลค. ได้ดาเนินโครงการสาคัญที่สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรโดยสรุปได้ดังนี้
1.1 เำคดำลนกนพกนิเกจาอง สขณ.
1.1.1 เำคด ำลนก นภำคเกจลเ่ ยวเกบคำชเำคาองณะรคก มนนรค สลค. ได้ น าระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network: CABNET) มาใช้โดยในปี 2553 ได้ทดลอง
ใช้ระบบ CABNET ในหน่วยงานนาร่อง 12 หน่วยงาน และในปี 2554 ได้ใช้ระบบ CABNET ในทุกหน่วยงาน
ซึ่งระบบดัง กล่ าวจะสนั บ สนุ น กระบวนการเสนอเรื่อ งต่อคณะรั ฐ มนตรี โ ดยจะทาให้ ส่ ว นราชการสามารถ
วางแผนการเสนอเรื่องและจัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว คณะรัฐมนตรีจะได้รับระเบียบวาระ
และเอกสารประกอบการประชุมเร็วขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปี 2556 ยังได้มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนกระบวนการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรั ฐ มนตรี เพิ่ มเติ ม เพื่ อให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพยิ่ง ขึ้น โดยการพัฒ นาระบบติ ดตามสถานภาพเรื่ องเสนอ
คณะรัฐมนตรี (www.csr-monitoring.soc.go.th) และระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ด้วยเครื่องแท็บเล็ตขึ้นด้วย
1.1.2 เำคดำลนกนภำคเกจลเ่ยวเกบเำคปครสำนคำชเำคเกบส่วนคำชเำคในพครองณ์ สลค. ได้
พัฒนาการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งโดยจัดชุดทูลเกล้าฯ สตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย โดยเริ่มปฏิบัติงานจริงครั้งแรกตั้งแต่ปี 2551 นอกจากนี้ ในปี 2552 ได้นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนโดยพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจ าปี ระบบการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ รวมทั้ ง แก้ ไ ขหลั กเกณฑ์ การขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม ในปี 2555 ได้ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นฐานั น ดร
เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง และในปี 2556 ได้มีการเชื่อมโยงบูรณาการ
ระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานในภาพรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.1.3 เำคปครสำนคำชเำคเกบคกมสภำแขรส่วนคำชเำค สลค. ได้พัฒนาระบบผู้ประสานงาน
คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา (ปคร.) โดยประกาศใช้ ร ะเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยผู้ ป ระสานงาน
คณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา พ.ศ. 2551 และจั ด กิ จ กรรมพบปะผู้ ป ระสานงานคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา
เป็นประจาทุกปีเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนา
ระบบประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในปี 2556 ได้มีการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการ
ด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การติ ด ตามและรายงานผลการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่ของ สลค. ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (www.socmonitor.soc.go.th)
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1.2 เำคพกฒนำครบบเำคทำงำนภำยในองณ์เค
สลค. ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้ทันสมัย เช่น คู่มือการทางานของรัฐมนตรี และจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานในเรื่องที่สาคัญ เช่น คู่มือการยกร่างมติคณะรัฐมนตรี (เรื่องทั่วไป และเรื่องกฎหมาย) คู่มือการ
ปฏิ บั ติ งานการเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ให้ แก่ ข้ าราชการพลเรื อน คู่ มื อ การจั ด ประชุ ม
คณะรัฐมนตรีในภาวะไม่ปกติ นอกจากนี้ ในปี 2552 ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานโดยพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี ระบบการจองห้องประชุมและยานพาหนะ ระบบการยื่น
ใบลา ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ในช่วงปี 2556-2558 สลค. ได้มีการจัดทาและดาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของ สลค.
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงระบบสารบรรณอัตโนมัติ ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาเข้า-ออกงาน
ระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน สลค. รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในด้วย
1.3 เำคพกฒนำองณ์เคแขรทคกพยำเคบุณณข
สลค. ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ที่จ าเป็น ต่อการปฏิบัติงานมาอย่ างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับต่อสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง โดยประกาศให้ปี 2551-2552 เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร จัดให้มีการประกวดความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของ สลค. ในปี 2552-2553 การส่งเสริมการกากับดูแลองค์ก ารที่ดีโดยกาหนดและ
ดาเนิน การตามนโยบายการกากับ ดูแลองค์ก ารที่ดี ตั้งแต่ปี 2552 นอกจากนี้ในปี 2556 ยังได้มีการจัดทา
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ สลค. พ.ศ. 2556-2557 ขึ้นด้วย
1.4 เำคให้บคกเำคา้อนูขา่ำวสำคแเ่ปครชำชนแขรส่วนคำชเำค
สลค. ได้พัฒนาฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มเปิด
ให้ บ ริ การสื บ ค้น ข้ อมูล การพั ฒ นากฎหมายอิเ ล็ กทรอนิก ส์ ตั้งแต่ปี 2551 และต่อมาในปี 2552 ได้ พัฒ นา
ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดรเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. ผขเำคปฏกบกรกคำชเำคาอง สขณ. ในช่วงท่ผ่ำนนำ (ปีงบปครนำะ พ.ศ. 2551-2556) ในการดาเนินการ
พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขในด้านต่าง ๆ ของ สลค. ได้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินการในมิติต่าง ๆ
รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สลค. ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสรุปได้ดังนี้
2.1 ผขเำคด ำลนก นเำครำนรก วช้ วก ดณ ำคก บคองเำคปฏก บกรก คำชเำคาอง สขณ. ช่ว งปี งบปครนำะ
พ.ศ. 2553-2557
นกรกเำคปครลนกน
นกรกท่ 1 นกรกด้ำนปครสกทิกผข
นกรกท่ 2 นกรกด้ำนณุะภำพเำคให้บคกเำค
นกรกท่ 3 นกรกด้ำนปครสกทิกภำพาองเำคปฏกบกรกคำชเำค
นกรกท่ 4 นกรกด้ำนเำคพกฒนำองณ์เำค
ณรแนนควน (ณรแนนลร็น 5)

ปี 2553
3.9525
4.706
4.3953
4.5155
4.2601

ปี 2554
4.2518
5
3.5467
4.4029
4.2665

ปี 2555*
4.724

ปี 2556* ปี 2557**
3.0600

3.5714

4.5935

4.1498

2.4667

4.6836

3.3869

3.24

ที่มา : ตารางสรุปผลคะแนนของการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สลค. ซึ่งจัดทาโดยสานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ * ผลการด าเนิ นการตามตั ว ชี้ วั ดฯ ในปี พ.ศ. 2555 แบ่ งเป็ น 2 มิ ติ คื อ มิ ติ ภ ายนอก ซึ่ ง รวมมิ ติ ที่ 1 และ 2 เข้ า ด้ ว ยกั น และ
มิตภิ ายในซึ่งรวมมิติที่ 3 และ 4 เข้าด้วยกัน
** สานักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม 2558
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2.2

ผขสำควจณวำนพึงพอใจาองผู้คกบบคกเำคช่วงปีงบปครนำะ พ.ศ. 2553-2557

ณวำนพึงพอใจาองผู้คกบบคกเำค
1) ระดับความพึงพอใจของ
คณะรัฐมนตรีที่มีต่อคุณภาพ
ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี
2) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการงานบริการ
คณะรัฐมนตรี

ปี 2553
78.80

ปี 2554
82.70

ปี 2555
84.30

ปี 2556
-

ปี 2557
86.00

มีการทอด
แบบสอบถาม
แต่ไม่ได้
ประเมินผล
เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม
มีสัดส่วนน้อย
เมื่อเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่าง

เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ทอด
แบบสอบถาม
อยู่ระหว่าง
แต่งตั้งรัฐมนตรี
สานักงานสถิติ
แห่งชาติและ
สานักงาน ก.พ.ร.
จึงไม่ได้
ดาเนินการ
ประเมินผล

มีการทอด
แบบสอบถาม
แต่ไม่ได้
ประเมินผล
เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม
มีสัดส่วนน้อย
เมื่อเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่าง

-

-

3) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
89.01
87.10
97.31
88.80
90.00
การให้บริการงานบริการ
ประสานราชการในพระองค์
4) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
79.68
83.47
81.92
81.81
การให้บริการงานบริการ
ประสานส่วนราชการ
ที่มา : รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจัดทาโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
และสานักงาน ก.พ.ร.

2.3 ผขเำคดำลนกนเำครำนรกวช้วกดรำนเคอบแผนยุทิศำสรค์ สขณ. ปีงบปครนำะ พ.ศ. 2555-2557
ยุทิศำสรค์
ยุทิศำสรค์ท่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ยุทิศำสรค์ท่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนีย มปฏิบัติ ที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่ มประสิ ทธิภาพการปฏิ บัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์
ยุทิศำสรค์ท่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ
ยุทิศำสรค์ท่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและ
ยอมรับผิดต่อสังคม
ณรแนนควน (ณรแนนลร็น 5)
หมายเหตุ * ยังมีตัวชี้วัดที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ๑ ตัวชี้วัด

ปี 2555
4.6667

ปี 2556
3

ปี 2557
4.000

5

5

4.6000

4.5661

3.1660

3.4444

2.8645

4.6946

3.4736

4.3861

4.4262

4.0206*

ทั้งนี้ สลค. ได้นาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนา
ภารกิจอย่างต่อเนื่องโดยผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่าง สลค. กับ
หน่วยงานต่าง ๆ การพัฒนาระบบงานบริการของ สลค. โดยเปรียบเทียบกระบวนการทางาน (process benchmarking)
กับหน่วยงานที่มีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภารกิจให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ณวำนท้ำทำยแขรบทบำทาอง
สำนกเลขาำิกเำคณะรคกมนนรคใน 5-10 ปีาำ้ งหน้ำ
จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ มีความพลวัตสูงส่งผลให้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.) อาจต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านพันธกิจ ด้านระบบการทางานภายในองค์กร และด้านองค์กร
และทรัพยากรบุคคล ซึ่งส่งผลต่อบทบาทของ สลค. ใน 5-10 ปีข้างหน้า ดังนี้
1. ณวำนท้ำ ทำยในด้ ำ นพกน ิเกจ ปั ญหาทั้ งในด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือ งของประเทศ
การด าเนิ น บทบาทของไทยในเวที ร ะหว่ า งประเทศ รวมถึ ง การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี 2558
ท าให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งการการขั บ เคลื่ อ นนโยบายให้ บั ง เกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมอย่ า งรวดเร็ ว ในขณะที่
การตรวจสอบภาคประชาชนและการตรวจสอบโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่เข้มข้น
มากขึ้ น ท าให้ สลค. ต้ อ งปรั บ บทบาทโดยเพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง และรอบคอบมากขึ้ น รั ก ษามาตรฐาน
ทางวิชาการในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ พัฒนาระบบ การประสานงานระหว่างส่วนราชการ และพัฒนา
ความรู้ แ ละทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ มในการด าเนิ น บทบาทเสนาธิ ก ารผู้ ใ ห้ ค าแนะน าปรึ ก ษา
แก่คณะรัฐมนตรี พัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งปรับบทบาทองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการปรับตัวได้อย่างฉับไวเพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางและ
นโยบายการบริหารราชการที่แตกต่างกัน
2. ณวำนท้ ำ ทำยในด้ ำ นครบบเำคท ำงำนภำยในองณ์เ ค จากความต้อ งการที่ เพิ่ มมากขึ้น หรื อ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการให้ สลค. เพิ่มประสิทธิภาพในเชิงกระบวนการ
ทางานที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทาให้ สลค. ต้องปรับบทบาทโดยพัฒนาระบบงานโดยบูรณา
การการทางานให้มีขั้นตอนที่เหมาะสม ให้ความสาคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ ความส าคั ญกั บ ระบบการสอนงาน (Coaching) รวมทั้ งพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ ต อบสนอง
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยั งต้องพัฒนาระบบ
บริหารความต่อเนื่อง (Business Continuty Plan) เพื่อให้ระบบการทางานของ สลค. สามารถดาเนินต่อไปได้
ในทุกสถานการณ์
3. ณวำนท้ำทำยในด้ำ นองณ์เคแขรทคกพยำเคบุณ ณข การให้ความส าคัญกับการดาเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ขององค์กร ประกอบกับความต้องการของบุคลากรภายใน สลค.
ที่ ป ระสงค์ ใ ห้ มี ร ะบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารวางแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) การเตรียมบุคลากรทดแทนกรณีเกษียณอายุราชการ/โอนย้าย/
ลาออก และพัฒ นาบุ คลากรเพื่อให้ มีความรู้ และทักษะที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อ ม
ต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ ทาให้ สลค. ต้องปรับ
บทบาทโดยปฏิบัติงานบนพื้น ฐานของความพร้อมรับผิดและสามารถตรวจสอบได้ ปรับปรุงระบบบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลและการพัฒ นาบุ คลากร ให้ มี ประสิ ท ธิภ าพ พัฒ นาให้ สลค. เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
(Knowledge based organization) ที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งใน
เชิงลึกและเชิงกว้าง ส่งเสริมการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) เพื่อสร้างความพร้อมในการทางานเชิงรุก
และการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างบูรณาการ รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจของ
บุคลากร
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อำนำจหน้ำท่ โณคงสค้ำงหน่วยงำน แขรเคอบ
อกรคำเำขกงาองสำนกเลขาำิกเำคณะรคกมนนรค
อำนำจหน้ำท่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 14 กาหนดให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์ ประกอบ
กับกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ สลค. ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 2 กาหนดให้ สลค. มีภารกิจ
เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการ
ในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภารกิจเกี่ยวกับ
ประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรีประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อนาไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีโดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
2. ประสานราชการกับส านั กงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา
เกี่ยวกับการดาเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ขอรับความยินยอมหรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
4. ประสานราชการกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอานาจหน้าที่แก่ประชาชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โณคงสค้ำง

สำนกเลขาำิกเำคณะรคกมนนรค

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักบริหารกลาง

สานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

สานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สานักนิติธรรม

สานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

สานักบริหารงานสารสนเทศ

สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำนกเพกนพ์ณะรคกมนนรคแขรคำชเกจจำนุลบเษำ
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)
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เคอบอกรคำเำขกงจำแนเรำนสำนกเแขรเอง
สำนกเ/เอง

า้ำคำชเำค

ผู้บริหาร
ส่วนกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักบริหารกลาง
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
สานักนิติธรรม
สานักบริหารงานสารสนเทศ
สานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
สานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
สานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
สานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ควน

7
3
2
3
60
26
43
30
22
44
21
57
318

ขูเจ้ำง
ปครจำ
-

พนกเงำน
คำชเำค
-

พนกเงำน
จ้ำงลหนำ
-

19
4

-

1
1
26
4
12
1
2
3
3
53

4
27

12
15
23
10
60

ควน
9
1
2
3
1
105
42
74
54
24
47
24
71
457

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2558
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พ.ศ. 2555-2559

ทกศทำงาองสำนกเลขาำิกเำคณะรคกมนนรค
วกสกยทกศน์
ส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี เป็ นหน่ วยงานหลั กที่ มี มาตรฐานทาง
วิ ชาการในการสนั บ สนุ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และขั บ เคลื่ อ น
นโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน

พกนิเกจ
การพั ฒ นาส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี
ระบบบริ ห ารจั ด การความรู้ ด้ า นวิ ช าการ ระบบบริ ห ารจั ด การ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทางาน เพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี
รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้
มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ณ่ำนกยนหขกเ (CABINET)
 Confidential เำคคกเษำณวำนขกบาองคำชเำค การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีชั้นความลับ หรือ









ข้อมูลที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ
Accuracy ณวำนแน่นยำ การทางานที่ต้องมีความแม่นยา และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
และวิเคราะห์
Best Expertise ณวำนลช่ยวชำญอย่ำงดลย่ยน ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานที่รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม
ที่ได้จากการฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์
Integrity เำคยืน หยกด ในณวำนถูเ ร้อง ความส านึ กในความถูกต้อ งของการปฏิบัติ งานที่ต้ องอยู่บ น
พื้นฐานของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาคามั่นสัญญา รักษาหลักการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ มีจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์
Networking and Teamwork เำคสค้ำงลณคือา่ำยแขรเำคทำงำนลป็นทนความสามารถในการสร้า ง
เครือข่าย ประสานงาน สื่อสารข้อมูลให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เคารพ ให้เกียรติ เชื่อมั่นไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการโต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาด
แก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
Express ณวำนควดลค็ ว ทกน ร่ อ ลหรุเ ำคะ์ ความสามารถในการปฏิบัติง านให้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งตามเวลา
ที่กาหนด และทันสถานการณ์
Transparency ณวำนโปค่งใสรควจสอบได้ การทางานบนหลักการและกระบวนการที่พร้อมจะได้รับ
การตรวจสอบจากสาธารณชน

* ค่านิยมขององค์กรปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมหารือข้อราชการระดับผู้บริหาร
ครั้งที่ 9/2553

วกฒนิคคน (SAFE)





การรั
การ กษาความลับของราชการ (Secrecy)
การคานึงถึงความถูกต้องแม่นยาของงาน (Accuracy)
การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (Fastness)
การทางานทีมี่ มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบและอธิบายได้ (Efficiency and Explainability)
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กรอบแผนยุทธศาสตร์
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2555-2559
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กรอบยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555-2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
นโยบายของรัฐบาล
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีและการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรีได้รบั การพัฒนาให้มีความกระชับ
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
1.1 มติคณะรัฐมนตรีไม่ขัดกฎหมาย
1.2 การขอทบทวนและการหารื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ นื่ อ งจาก
มติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีน้อยที่สุด
1.3 การนาองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
มีการจัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน


กลยุทธ์
(1) สร้างกลไกจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
มีความถูกต้องตามกฎหมาย และทันต่อสถานการณ์
(2) พัฒนาแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความสมบูรณ์
ของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิราชการที่สูงขึ้น

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค.
การตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้
ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

เป้าประสงค์
2.1 พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่สาธารณชน
ทั่วไป
2.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ
และมีประสิทธิภาพ
2.3 ธารงรักษาพระราชลัญจกร รวมทั้งวัตถุและเอกสารสาคัญ
ของแผ่นดินในความรับผิดชอบของ สลค. ไว้ใช้ในราชการ
และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งจัดทาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น และขั บ เคลื่ อ นนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี
ให้เกิดผลในการปฏิบัติ

เป้าประสงค์

ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการองค์ กรให้ มี
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.1 การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีมีกลไกและกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
มติคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรั ฐ มนตรี แ ละงานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ในส่ ว นที่ เ ป็ น ภารกิ จ หน้ า ที่ ข องส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

4.1 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นองค์ก รที่มีธรรมาภิบาล
และมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุค คลเชิงรุก รวมทั้งมี แผน
การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4.3 บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ และปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ
4.4 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง


กลยุทธ์
จัดให้มีการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณแก่หน่วยงานราชการ
และประชาชนทั่วไป
ดาเนินการเกี่ยวกับงานอาลักษณ์อย่างมีมาตรฐานและรักษา
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ดาเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ด้วยหลักการที่ชัดเจนและรัดกุม
เสริมสร้างกลไกและระบบการประสานงานกับส่วนราชการ
ในพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ
จัด ให้มี ก ารเผยแพร่อ งค์ ความรู้ เ กี่ ยวกั บ พระราชลัญ จกร
วัตถุ และเอกสารสาคัญของแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ สลค. สู่ส่วนราชการและประชาชน


กลยุทธ์
(1) พั ฒ นาระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การตาม
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบบริ ห ารจั ด การ การปฏิ บั ติ ง าน และ
การประสานงานระหว่างสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานระหว่างสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานต่าง ๆ


กลยุทธ์
(1) เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(2) พัฒนาการบริหารจัดการและอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภาระงาน
ที่ เ ปลี่ ย นแปลง และเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในลั ก ษณะ
การทางานแบบบูรณาการ
(3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน
(4) การสร้ างเสริ มและพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ตของบุ คลากรตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)


เป้าประสงค์
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แผนที่ยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555-2559
วิสัยทัศน์ : สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักทีม่ ีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลือ่ นนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน
และขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ

มติคณะรัฐมนตรีไม่ขดั กฎหมาย

การขอทบทวนและการหารือมติคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีผิดพลาดคลาดเคลื่อน
มีน้อยที่สุด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
และคุณภาพการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

การนาองค์ความรูม้ าใช้ในการวิเคราะห์เพิม่ มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งมีการจัดทาและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน

การขับเคลื่อนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัตติ ามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีมีกลไก
และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

พระมหากรุณาธิคุณได้รับการเผยแพร่แก่
สาธารณชนทั่วไป

การสร้างองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย
และมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
และงานด้านการบริหารจัดการในส่วนที่เป็นภารกิจหน้าที่ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

ธารงรักษาพระราชลัญจกร รวมทั้งวัตถุและเอกสาร
สาคัญของแผ่นดินในความรับผิดชอบของ สลค. ไว้ใช้
ในราชการและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
พร้อมทั้งจัดทาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตาม
โบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สมพระเกียรติและมีประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสนับสนุน
การปฏิบัตภิ ารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

สลค. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและ
มีมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก รวมทั้ง
มีแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

บุคลากรมีศักยภาพ มาตรฐานทางวิชาการ
และปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1.1 มติ ครม. ไม่ขัด
กฎหมาย

1.1.1 จานวนมติ ครม. ที่ถูก
ยกเลิกเพิกถอนโดยคาวินิจฉัย
ของศาลต่าง ๆ (สนธ., สพต.,
สวค., สอค.)
1.2.1 จานวนเรื่องที่ขอทบทวน
และหารือมติ ครม. เนื่องจากมติ
ครม. คลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจน
(สนธ., สพต., สวค.)
1.3.1 ร้อยละของจานวนเรื่องที่
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
ครม. แล้วมีข้อพิจารณาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของ ครม.
(สนธ., สพต., สวค. สอค.)
1.3.2 จานวนคู่มือหรือจานวน
ฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้มี
การจัดทาขึ้นใหม่หรือปรับปรุง
แก้ไขของเดิมให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน (กปค., สนธ., สบส.,
สพต., สวค., สปค., สอค.)

น้้าหนัก
(25) 2555
7
0
เรื่อง
7

7

4

ไม่เกิน
4 เรื่อง

2556
0
เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
2557 2558
0
0
เรื่อง
เรื่อง

2559
0
เรื่อง

ไม่เกิน
1 เรื่อง

ไม่เกิน
0 เรื่อง

ไม่เกิน
0 เรื่อง

ไม่เกิน
0 เรื่อง

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
ร้อยละ 5 20

ร้อยละ
20

ร้อยละ
79

ร้อยละ
79

จัดทาใหม่
2 เรื่อง
หรือ
ปรับปรุง
2 เรื่อง

จัดทาใหม่ จัดทา
2 เรื่อง ใหม่
หรือ 15 เรื่อง
ปรับปรุง หรือ
2 เรื่อง ปรับปรุง
15 เรื่อง

จัดทาใหม่
หรือ
ปรับปรุง
ได้ตามที่
กาหนด
(สานักละ
1 เรื่อง)

1
1
เรื่อง

1
เรื่อง

ร้อยละ
75

จัดทาใหม่
หรือ จัดทาใหม่
ปรับปรุง หรือ
สานักละ ปรับปรุง
ใหม่
1 เรื่อง
น้อยกว่า
เป้าหมาย
ที่กาหนด

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
-

-

ปี 2558-2559
-

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
77
79
81
ปี 2558-2559
-

5
0
เรื่อง

0
เรื่อง

ร้อยละ
83

จัดทาใหม่
หรือ
ปรับปรุง
ได้ตามที่
กาหนด
(สานักละ
1 เรื่อง)

กลยุทธ์
1) สร้างกลไกจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้การ
ตัดสินใจของ ครม.
มีความถูกต้องตาม
กฎหมายและทันต่อ
สถานการณ์
2) พัฒนาแนวปฏิบัติ
และองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ความสมบูรณ์
ของเรื่องเสนอ ครม.
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1.2 การขอทบทวน
และการหารือมติ
ครม. เนื่องจากมติ
ครม. ผิดพลาด
คลาดเคลื่อน
มีน้อยที่สุด
1.3 การนาองค์ความรู้
มาใช้ในการวิเคราะห์
เพิม่ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
การจัดทาและพัฒนา
คู่มือการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

17

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

2556
ร้อยละ
75

ค่าเป้าหมาย
2557 2558
ร้อยละ ร้อยละ
75
80

2559
ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
85

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

0 ครั้ง

ระดับ
5

ระดับ
5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
70

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
70

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85

ร้อยละ
90

1

1 ครั้ง

ร้อยละ
70

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก

-

-

-

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85

5

0 ครั้ง

ร้อยละ
90

กลยุทธ์
1) จัดให้มีการเผยแพร่
พระมหากรุณาธิคุณแก่
หน่วยงานราชการและ
ประชาชนทั่วไป
2) ดาเนินการเกี่ยวกับ
งานอาลักษณ์อย่างมี
มาตรฐานและรักษา
โบราณประเพณีและธรรม
เนียมปฏิบัติ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับ
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ด้วยหลักการที่ชัดเจนและ
รัดกุม
4) เสริมสร้างกลไกและ
ระบบการประสานงานกับ
ส่วนราชการในพระองค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) จัดให้มีการเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชลัญจกร วัตถุ และ
เอกสารสาคัญของแผ่นดิน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ สลค. สู่ส่วนราชการ
และประชาชน
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น้้าหนัก
(25) 2555
2.1 พระมหา
2.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
3
3.25
กรุณาธิคุณได้รับการ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องราช
หรือ
เผยแพร่แก่
ร้
อ
ยละ
อิสริยาภรณ์ไทย (สบก.)
สาธารณชนทั่วไป
65
2.2 การปฏิบัติงาน
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
8
4.25
เกี่ยวกับราชการ
ผู้รับบริการต่องานประสาน
หรือ
ในพระองค์เป็นไปตาม ราชการกับส่วนราชการ
ร้อยละ
โบราณประเพณีและ ในพระองค์ที่สามารถรักษาระดับ
85
ธรรมเนียมปฏิบัติที่
ไม่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
สมพระเกียรติและมี (สอค.)
ประสิทธิภาพ
2.2.2 ระดับความผิดพลาดใน
8
0 ครั้ง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์ (สอค.)
2.3.1 ร้อยละของจานวนผู้เข้าร่วม
2.3 ธารงรักษา
3
ระดับ
กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้
พระราชลัญจกร
5
เกี
ย
่
วกั
บ
พระราชลั
ญ
จกร
วั
ต
ถุ
รวมทั้งวัตถุและ
และเอกสารสาคัญของแผ่นดินที่
เอกสารสาคัญของ
อยู่ในความรับผิดชอบของ สลค.
แผ่นดินในความ
รับผิดชอบของ สลค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น (สอค.)
ไว้ใช้ในราชการและ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ พร้อมทั้ง
จัดทาและเผยแพร่
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกา รปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2556 2557 2558
(วัดเฉพาะ ปี 2555)

2.3.3 ร้อยละของจานวนเอกสาร
สาคัญของแผ่นดินที่ได้รับการอนุรักษ์
ตามมาตรฐานที่กาหนด (สบก.) 

ร้อยละ
80
หรือ
35,000
แผ่น

แผ่นดิน (สบก.) 

3

-

ร้อยละ
80
หรือ
37,000
แผ่น

ร้อยละ
80
หรือ
39,000
แผ่น

2559

1
มีการกาหนด
มาตรฐาน
การอนุรักษ์
วัตถุและ
เอกสาร
สาคัญของ
แผ่นดิน

ร้อยละ
80
หรือ
39,000
แผ่น

ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
มีการอนุรักษ์
วัตถุและ
เอกสาร
สาคัญของ
แผ่นดินตาม
มาตรฐาน
ที่กาหนด

5

กลยุทธ์

มีการจัดทา
มีการ
มีการจัด
แผนการ ตรวจสอบ แสดงและ
ตรวจสอบ มาตรฐาน
เผยแพร่
มาตรฐาน การอนุรักษ์
ความรู้
การอนุรักษ์ วัตถุและ เกี่ยวกับวัตถุ
วัตถุและ
เอกสาร และเอกสาร
เอกสาร
สาคัญของ สาคัญของ
สาคัญของ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
อย่าง
เหมาะสม

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
70
80
90

ร้อยละ
100
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น้้าหนัก
(25) 2555
2.3.2 ระดับความสาเร็จในการ
0
ระดับ
อนุรักษ์วัตถุและเอกสารสาคัญของ
5
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ การติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

3.2.3 ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (สบส.)

3

-

ค่าเป้าหมาย
2556 2557 2558 2559
ไม่วัดผล ระดับ 5 ไม่วัดผล ไม่วัดผล
ในปี
ในปี
ในปี
2556
2558 2558
ร้อยละ
70

ร้อยละ
60

-

-

ร้อยละ
77

ร้อยละ
77

เกณฑ์การประเมินผล
1
2
3
4
5
ปี 2558-2559
ไม่วัดผลเนื่องจากการจัดทาระบบติดตามเสร็จเรียบร้อย
แล้ว
ร้อยละ
73

ผลรวม ผลรวม
เท่ากับ 3 เท่ากับ 3 ผลรวม
เท่ากับ 1

5 ระบบ 6 ระบบ 7 ระบบ 7 ระบบ
5 ระบบ
ร้อยละ
75

ร้อยละ
77

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

-

-

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
70
ร้อยละ
80
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กลยุทธ์

1) พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลการ
ดาเนินการตามมติ ครม.
และนโยบายของ ครม.
2) พัฒนาและปรับปรุง
ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
75
77
79
81
เพื่อสนับสนุนระบบ
บริหารจัดการ
ปี 2558-2559
ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม การปฏิบัติงาน และ
เท่ากับ 2 เท่ากับ 3 เท่ากับ 4 เท่ากับ 5 การประสานงาน
ระหว่าง สลค. กับ
ส่วนราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
3) พัฒนาเครือข่าย
การประสานงาน
ปี 2558-2559
6 ระบบ 7 ระบบ 8 ระบบ 9 ระบบ ระหว่าง สลค. กับ
หน่วยงานต่าง ๆ
ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85
90
ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
90
95
100
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น้้าหนัก
(25) 2555
3.1 การขับเคลื่อน
3.1.1 ความสาเร็จของการจัดทา
0 ระดับ 5
การติดตามและ
ระบบติดตามผลการดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ตามมติ ครม. และนโยบาย
ตามนโยบายและมติ รัฐบาล (สปค.)
ครม. มีกลไกและ
3.1.2 ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการ
4
ร้อยละ
กระบวนการที่มี
รายงานผลการดาเนินการตามที่
60
ประสิทธิภาพ
ครม. ได้มีมติให้รายงาน โดยระบุ
ระยะเวลาในการรายงาน (สปค.)
3.1.3 ระดับความสาเร็จของ
4
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการ
ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในระดับองค์กรและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (สปค.)
1) แผนบริหารความเสี่ยง
(0.5)
2) แผนบริหารความต่อเนื่อง
(0.5)
3.2 ระบบเทคโนโลยี 3.2.1 จานวนระบบงานที่พัฒนา
4 5 ระบบ
สารสนเทศสามารถ
หรือปรับปรุงได้ตามระยะเวลา
สนับสนุนการปฏิบัติ ที่กาหนด (สบส.)
ภารกิจหลักได้อย่างมี 3.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
3
ร้อยละ
ประสิทธิภาพ
75
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (สบส.)
เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในการปฏิบัติ

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2556 2557 2558
4
5
6
เรื่อง
เรื่อง เรื่อง/ปี

26
เรื่อง

8
เรื่อง

22
เรื่อง

2559
6
เรื่อง/ปี

22
เรื่อง

2
เรื่อง/ปี

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ปี 2558-2559
4
6
8
เรื่อง/ปี เรื่อง/ปี เรื่อง/ปี

10
เรื่อง/ปี

20
เรื่อง

ปี 2558-2559
21
22
23
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

24
เรื่อง

1

5

กลยุทธ์
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3.3 การสร้างองค์
ความรู้และระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมติ
ครม. และเพื่อ
สนับสนุนการ
วิเคราะห์เรื่องเสนอ
ครม. และงานด้าน
การบริหารจัดการใน
ส่วนที่เป็นภารกิจ
หน้าที่ของ สลค.
ที่เกี่ยวกับ ครม.

น้้าหนัก
(25) 2555
3.3.1 จานวนองค์ความรู้เพื่อ
3
4
สนับสนุนการวิเคราะห์เรื่องเสนอ
เรื่อง
คณะรัฐมนตรีและงานด้านการ
บริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี
(สปค.)
3.3.2 จานวนเรื่องที่มีการจัดทา
4
30
ประมวลมติ ครม. หรือปรับปรุง
เรื่อง
(สปค.)
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

2559
ร้อยละ
70
ร้อยละ
75

ร้อยละ
60

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
65
70
75

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

1

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ
75
80

ระดับ
3

ปี 2558-2559
0-19. 20-39.99 40-59.99 60-79.99
99
คะแนน คะแนน คะแนน
คะแนน (ต่า) (ปานกลาง) (สูง)
(ต่ามาก)

ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
90
95

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดย สลค.  คือ ตัวชี้วัดที่ติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานอิสระภายนอก

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ
75
80

5

กลยุทธ์

1) เสริมสร้างระบบ
ร้อยละ ธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานและ
80
การบริหารงาน รวมทั้ง
สนับสนุนการป้องกัน
ร้อยละ และปราบปรามการ
ทุจริต
85
2) พัฒนาการบริหาร
จัดการและอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับภาระ
80-90 งานที่เปลี่ยนแปลง และ
คะแนน เสริมสร้างวัฒนธรรม
(สูงมาก) องค์กรในลักษณะ
การทางานแบบบูรณาการ
3) พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
เพื่อรองรับ
ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
100 ในทุกด้าน

ร้อยละ
85
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ค่าเป้าหมาย
น้้าหนัก
(25) 2555 2556 2557 2558
4.1 สลค. เป็นองค์กรที่ 4.1.1 ร้อยละของบุคลากร สลค.
2 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
มีธรรมาภิบาลและมี ทีม่ ีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ
80
85
70
มาตรการในการ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
80
ป้องกันและปราบปราม รับผิดชอบต่อสังคม (สบก.)
การทุจริต
4.1.2 ร้อยละของบุคลากร สลค.
1
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
50
60
75
คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศปท. ร่วมกับ สบก.) 
4.1.3 ระดับคุณธรรมและความ
1
ร้อยละ ร้อยละ ระดับ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
50
60
3
หน่วยงาน (สานัก กอง กลุ่ม
ศปท.)
หมายเหตุ ปรับชื่อตัวชี้วัดเพื่อให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคา
รับรองฯ ปี 2558
4.1.4 ร้อยละของความสาเร็จ
2
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
100
100
100
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สลค.
4.1.5 ร้อยละของบุคลากร สลค.
2
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
50
60
75
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ (ศปท. ร่วมกับ
สบก.)
เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์
4.2 มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
รวมทั้งมีแผนการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

4.2.1 ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพตามแนวทางของ
สานักงาน ก.พ. (สบก.)

4.2.2 ร้อยละของบุคลากร สลค.
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4.2.3 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากร สลค. ทีม่ ีต่อระบบ
บริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ
ความเป็นธรรมในองค์กร (สบก.)
หมายเหตุ ใช้ผลจากการประเมิน
แบบสารวจเพื่อการวินิจฉัย
องค์กร(GES Survey Online)
4.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีเทียบ
กับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)

น้้าหนัก
(25) 2555
1
-

ค่าเป้าหมาย
2556 2557 2558
ระดับ
5

2559
ระดับ
5

1

5

1

-

-

-

ร้อยละ
80

-

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

จัดทา
เส้นทาง
ความ
ก้าวหน้า
ในสาย
อาชีพ
มากกว่า
1 ตาแหน่ง
ร้อยละ ร้อยละ
85
90

3

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
70

-

-

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

2

-

ร้อยละ
65

ร้อยละ
65

ร้อยละ
55

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
65
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ ร้อยละ
60
65

จัดทา
เส้นทาง
ความ
ก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
อย่างน้อย
1 ตาแหน่ง

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ปี 2558-2559
-

กลยุทธ์
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4.3 บุคลากรมี
ศักยภาพ มาตรฐาน
ทางวิชาการ และ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
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ค่าเป้าหมาย
2556 2557 2558
ร้อยละ ร้อยละ
75
90

-

-

-

-

-

-

2559
ร้อยละ
90

ผลรวม
เท่ากับ
3

ผลรวม
เท่ากับ
3

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
90

ร้อยละ
70

เกณฑ์การประเมินผล
2
3
4
ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85

ร้อยละ
90

ผลรวม
เท่ากับ
1

ผลรวม
เท่ากับ
2

ปี 2558-2559
ผลรวม ผลรวม
เท่ากับ เท่ากับ
3
4

ผลรวม
เท่ากับ
5

ร้อยละ
80

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
90
95

ร้อยละ
100

ร้อยละ
80

ปี 2558-2559
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
90
95

ร้อยละ
100

1
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5

กลยุทธ์
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น้้าหนัก
(25) 2555
4.4 บุคลากรมีคุณภาพ 4.4.1 ร้อยละความพึงพอใจและ
2
ชีวิตที่ดีตามหลัก
ความผาสุกของบุคลากร สลค.
ปรัชญาของเศรษฐกิจ (สบก.)
พอเพียง
หมายเหตุ วัดผลจากการ
ประเมิน
แบบสารวจเพื่อการวินิจฉัย
องค์กร
(GES Survey Online)
4.4.2 ระดับความสาเร็จของ
4
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการ
ดาเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Management)
(0.3)
(สบก.) 
(0.3)
1) แผนสวัสดิการ สลค.
2) แผนการสร้างความผาสุก
ความพึงพอใจของบุคลากร สลค. (0.4)
3) แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
4.4.3 ร้อยละของความสาเร็จใน
2
การดาเนินการตามแผนแม่บทการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
ชายหญิง พ.ศ. 2557-2559
สลค. (สบก.)
4.4.4 ร้อยละของความสาเร็จใน
2
การดาเนินการตามแผนชีวอนามัย
ความปลอดภัย (สบก.)
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
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การติดตามและรายงาน
ในส่วนของการติดตามผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2555-2559 ได้กาหนด
ให้มีการรายงานผลการดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์และจัดทารายงานผลการดาเนินการในภาพรวม
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเร่งรัด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว้
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แบบติดตามและรายงานผลการดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555-2559
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 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 ...................................
ระบุชื่อรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
12. หน่วยงานที่สนับสนุน

ระบุชื่อสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ที่รบั ผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล
ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุชื่อสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชี้วัด หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย 
หน้าข้อความ “ไม่มหี น่วยงานสนับสนุน”
 ทุกสานัก/กอง หรือเฉพาะ  สบก.  กปค.  สนธ.  สบส.  สพต.  สวค.  สปค.  สอค.
 กพร.  กตส.  ศปท.
 ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน
ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง
ปี ....
ปี ....
ปี ....

13. ข้อมูลปีฐาน
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10. ผู้ตั้งเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

คำอธิบำย
ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด

15. เกณฑ์การให้คะแนน
16. น้าหนัก (ร้อยละ)

ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด
1
ระบุค่าน้าหนักตัวชี้วัด

17. เงื่อนไข

ระบุเงื่อนไขความสาเร็จตัวชี้วัด

18. หมายเหตุ

ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

2

3

4

5

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

แนวทางแก้ไข

ระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานมาพอเข้าใจ

ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

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

น้าหนัก (ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนนถ่วงน้าหนัก

ระบุค่านาหนัก

ระบุผลการดาเนินงานเป็นตัวเลข
ตามข้อ 19

ระบุค่าคะแนนที่ได้
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

ระบุค่าคะแนนที่ได้ โดยคานวณจากสูตร
ค่าคะแนนที่ได้ X น้าหนักตัวชี้วัด
น้าหนักรวมทั้งหมด

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหาร, รายงานการประชุม, ตารางสรุปผลการดาเนินการ ฯลฯ)
ระบุเอกสารสาคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการดาเนินการ ฯลฯ
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14. ค่าเป้าหมาย
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ภาคผนวก
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ข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สลค. ซึ่งได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
1. จุดแข็ง (strength) ของ สลค.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

มีระบบการประสานงานที่ดี จนได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภายนอก
ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เป็นที่เชื่อถือของส่วนราชการอื่น
หน่วยงานมีความคล่องตัวสูงต่อการปฏิบัติราชการ
ผู้นาองค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ
บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และทางานเป็นทีม
บุคลากร สลค. สามารถประสานงาน ทางานภายใต้แรงกดดันได้ดี รักษาความลับได้ดี
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้งานของบุคลากรอย่างเพียงพอ

2. จุดอ่อน (weakness) ของ สลค.
2.1 ขาดระบบการสอนงาน (Coaching)
2.2 ขาดระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากร (Career path) และ Succession plan และการเตรียมการ
บุคลากรทดแทน (โอนย้าย/ลาออก/เกษียณอายุ)
2.3 ขาดระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2.4 ขาดการบูรณาการการทางานเชิง Holistic ขาดความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ ซึ่งจาเป็นสาหรับการ
จัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2.5 บุคลากรขาดขวัญกาลังใจ เนื่องจากผลการประเมินการปฏิบัติราชการไม่เป็นธรรม และขาดการจัด
สวัสดิการที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
2.6 ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT และภาษาต่างประเทศ
2.7 เทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายระบบทาให้ซาซ้อน ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ
3. โอกาส (opportunity) ของ สลค.
3.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สลค.
3.2 ส่วนราชการมีความเข้าใจในภารกิจและกระบวนงานของ สลค. ทาให้การประสานงานมีความราบรื่น
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4. ภัยคุกคาม (threat) ของ สลค.
4.1 ฝ่ายการเมืองอาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของ สลค. ทาให้มีความเสี่ยงต่อการรักษาความเป็นกลาง
ทางการเมือง
4.2 การชุมนุมเนื่องจากการขัดแย้งทางการเมืองบริเวณทาเนียบรัฐบาล ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
4.3 การขยายตัวของ Social Network อาจส่งผลต่อการปฏิบัติราชการที่เป็นความลับของทางราชการ
4.4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้เรื่องที่นาเสนอคณะรัฐมนตรีมีประเด็นยุ่งยากและซับซ้อนมากขึน
4.5 นโยบายด้านอัตรากาลังภาครัฐมีการจากัดบุคลากร
4.6 หน่วยงานกลาง เช่น สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. กาหนดให้ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ
สมัยใหม่จานวนมาก
4.7 กลไกการตรวจสอบขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทาให้สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบมากขึน และหากไม่ยึดกฎ ระเบียบ และไม่มี
กลไกรองรับการตรวจสอบที่ดีพอจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
4.8 กฎระเบียบการกาหนดค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน ทาให้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และไม่จูงใจให้คนรุ่นใหม่เข้ารับราชการที่ สลค.
หมายเหตุ
เป็นข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของ สลค. ที่ได้จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนของสานักและ
กอง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน ในทุกระดับตังแต่ระดับผู้ อานวยการสานักและกอง
จนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจานวนรวม 66 คน เข้าร่วมในการประชุมฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต
เข็มทอง ประธานสาขาวิชาพัฒนาอาชีวศึกษา และ ดร. อนุชัย รามวรังกูร ผู้ช่วยรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการประชุม ฯ ซึ่งมีการนาผลการวิเคราะห์ฯ
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดาเนินการตามที่
เสนอ ซึ่งมีสาระสาคัญโดยสรุปคือ ให้คงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ สลค. ที่มีในปัจจุบัน และให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชีวัดของแต่ละยุทธศาสตร์ให้รับรอง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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SWOT Matrix ของ สลค. (สลค.)
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สลค.
2. ส่ว นราชการมี ความเข้าใจในภารกิ จและกระบวนงานของ
สลค. ทาให้การประสานงานมีความราบรื่น

ภัยคุกคาม (T)
1. ฝ่ายการเมืองอาจแทรกแซงการปฏิบัติงานของ สลค. ท าให้มี
ความเสี่ยงต่อการรักษาความเป็นกลางทางการเมือง
2. การชุมนุมเนื่องจากการขัดแย้งทางการเมืองบริเวณทาเนีย บ
รัฐบาล ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
3. การขยายตัวของ Social Network อาจส่งผลต่อการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นความลับของทางราชการ
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้เรื่องที่นาเสนอคณะรัฐมนตรี
มีประเด็นยุ่งยากและซับซ้อนมากขึน
5. นโยบายด้านอัตรากาลังภาครัฐมีการจากัดบุคลากร
6. หน่วยงานกลาง เช่น สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. กาหนดให้
ใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่จานวนมาก
7. กลไกการตรวจสอบขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทาให้ สลค. ต้องเพิ่มความระมัดระวังและ
รอบคอบมากขึน และหากไม่ยึด กฎ ระเบียบ และไม่มีกลไก
รองรั บการตรวจสอบที่ ดี พ อจะส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทางาน
8. กฎระเบียบการกาหนดค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน ท าให้ สูญเสีย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และไม่จูงใจให้คนรุ่นใหม่
เข้ารับราชการที่ สลค.

จุดแข็ง (S)
1. ระบบการประสานงานที่ดี จนได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ
ภายนอก
2. ภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เป็นที่เชื่อถือของส่วนราชการอื่น
3. หน่วยงานมีความคล่องตัวสูงต่อการปฏิบัติราชการ
4. ผู้นาองค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับ
5. บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
และทางานเป็นทีม
6. บุค ลากร สลค. สามารถประสานงานท างานภายใต้ แ รง
กดดันได้ดี รักษาความลับได้ดี
7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการใช้งานของบุคลากร
อย่างเพียงพอ

จุดอ่อน (W)
1. ขาดระบบการสอนงาน (Coaching)
2. ขาดระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากร (Career path) และ
Succession plan และการเตรีย มการบุคลากรทดแทน
(โอนย้าย/ลาออก/เกษียณอายุ)
3. ขาดระบบการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
4. ขาดการบูรณาการการท างานเชิง Holistic ขาดความรู้ในลักษณะ
สหวิทยาการ ซึ่งจาเป็นสาหรับ
5. การจัดทาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
6. บุค ลากรขาดขวั ญก าลั งใจ เนื่ อ งจากผลการประเมิน การ
ปฏิบัติราชการไม่เป็นธรรม และขาดการจัดสวัสดิการที่ดีและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
7. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT และภาษาต่างประเทศ
8. เทคโนโลยีสารสนเทศมีหลายระบบทาให้ซาซ้อน ใช้งานไม่ได้
เต็มประสิทธิภาพ

SO
1) โครงการสนั บสนุ น การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน
ระหว่ า งส่ ว นราชการกั บ สลค. โดยใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) เสริมสร้างกลไกและระบบการประสานงานกับส่วนราชการ
โดยน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน
3) พัฒ นาทีมผู้ประสานราชการในพระองค์เพื่อประสานงาน
ระหว่าง สลค. กับส่วนราชการเกี่ยวกับราชการในพระองค์
4) พัฒนาระบบประสานงาน โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุ น
มากขึน

WO
1) โครงการสอนงานผ่านระบบ e-learning
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลใน Knowledge
Center
3) จัด ท าระบบการจัด การความรู้ โดยน าเทคโนโลยี มาช่ว ย
ในการนาเสนอให้มีความน่าสนใจ
4) ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ที่ทั น สมัย เพื่ อใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน
5) นาเทคโนโลยี มาใช้ในการสอนงาน เช่น การเผยแพร่คู่มือ
ทางอินเทอร์เน็ต
6) การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
WT
1) เสนอให้มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่ซาซ้อน
2) ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
3) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้ องกับการ
ปฏิบัติงานของ สลค. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
4) ปรับปรุงระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร
5) เตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6) จัดวางระบบพี่เลียง/สอนงาน
7) จั ด วางระบบเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ฉุกเฉิน

ST
1) โครงการองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อใช้ในการวิเ คราะห์
เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
2) ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ
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