


































๑ 

D:Backupวิไลพร/มาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพตาม ม.๔๔/ปี ๖๐/แผนสร้างความรู้ฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ล าดับ เร่ือง ประเด็น ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล (ถ้าม)ี วัตถุประสงค ์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 

  ประเภทสื่อ 
โทรทัศน์ หนังสือ สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

 พิมพ ์ website facebook หนังสือ สลค.สาร ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ 
/สัญจร 

ร้อยละ* ร้อยละ*  ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* คร้ัง 
๑ กฎหมายส าคญัที่

ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

การเผยแพร่ข้อมลู
กฎหมายส าคญัที่
ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

นโยบายเร่งด่วนท่ี ๑ 
การเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย
และกระบวนการ  

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง  

ประชาชน 
และ
เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

  ๑๐๐%      

๒ เรื่องส าคญัที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การเผยแพร่ข้อมลูเรื่อง
ส าคัญที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ยุติธรรมแก่ประชาชน 
ตามแผนแม่บทการ
บริหารงานยตุิธรรม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี ๒ 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

      ๓ ฉบับ 
(เฉพาะ 

เรื่องส าคัญ) 

  

๓ ราชกิจจานุเบกษา การเผยแพร่ข้อมลูราช
กิจจานุเบกษา 

     ๑๐๐%    ๑๐๐%  

๔ สรุปสาระส าคญัมติ
คณะรัฐมนตรีและ
รายงานข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตร ี

การเผยแพร่ข้อมลูสรุป
สาระส าคญัมติ
คณะรัฐมนตรีและรายงาน
ข้อมูลมติคณะรัฐมนตร ี

 -     ๑๒ ฉบับ      

๕ มติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ (หนังสือเวยีน) 

การเผยแพร่ข้อมลูมติ
คณะรัฐมนตรีที่ส าคญั 

 -   ๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของ
เรื่องเสนอ 

ครม. พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของ
เรื่องเสนอ 

ครม. พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%  ๓ ฉบับ 
(เฉพาะ 

เรื่องส าคัญ) 

  

๖ มติคณะรัฐมนตร ี
 

การเผยแพร่ข้อมลูมติ
คณะรัฐมนตร ี

 -     ๑๐๐%      

๗ รายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

การเผยแพร่ข้อมลูรายงาน
ผลการด าเนินงานของ
รัฐบาล 

     ๑ ครั้ง  ๑ ฉบับ    

๘ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

การเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบั
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

          ๑ ครั้ง 

หมายเหตุ * ระบุหน่วยนับเป็นร้อยละแทนการนับเป็นครั้ง ฉบับ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป็นครั้ง ฉบับ ที่แน่นอนได้ แต่จะด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังหมด (๑๐๐%) 



๒ 

D:Backupวิไลพร/มาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพตาม ม.๔๔/ปี ๖๐/แผนสร้างความรู้ฯ 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

เร่ือง 

ตุลาคม ๒๕๕๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง 
๑. กฎหมายส าคัญที่
ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

                

๒. เรื่องส าคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

                

๓. ราชกิจจานเุบกษา   ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%  

๔. สรปุสาระส าคัญมติ
คณะรัฐมนตรีและ
รายงานข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตร ี

  ๑ ฉบับ        ๑ ฉบับ      

๕. มติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ 

  ๑๐๐% ๑๐๐%       ๑๐๐% ๑๐๐%     

๖. มติคณะรัฐมนตร ี   ๑๐๐%        ๑๐๐%      
๗. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

          ๑ ครั้ง  ๑ ฉบับ    

๘. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

                

หมายเหตุ * ระบุหน่วยนับเป็นร้อยละแทนการนับเป็นครั้ง ฉบับ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป็นครั้ง ฉบับ ที่แน่นอนได้ แต่จะด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังหมด (๑๐๐%) 
 
  



๓ 

D:Backupวิไลพร/มาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพตาม ม.๔๔/ปี ๖๐/แผนสร้างความรู้ฯ 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

เร่ือง 

ธันวาคม ๒๕๕๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง 
๑. กฎหมายส าคัญที่
ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

          ๑๐๐%      

๒. เรื่องส าคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

                

๓. ราชกิจจานเุบกษา   ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%  

๔. สรปุสาระส าคัญมติ
คณะรัฐมนตรีและ
รายงานข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตร ี

  ๑ ฉบับ        ๑ ฉบับ      

๕. มติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ 

  ๑๐๐% ๑๐๐%       ๑๐๐% ๑๐๐%     

๖. มติคณะรัฐมนตร ี   ๑๐๐%        ๑๐๐%      
๗. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

                

๘. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

                

หมายเหตุ * ระบุหน่วยนับเป็นร้อยละแทนการนับเป็นครั้ง ฉบับ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป็นครั้ง ฉบับ ที่แน่นอนได้ แต่จะด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังหมด (๑๐๐%) 
 
 
  



๔ 

D:Backupวิไลพร/มาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพตาม ม.๔๔/ปี ๖๐/แผนสร้างความรู้ฯ 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

เร่ือง 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง 
๑. กฎหมายส าคัญที่
ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

  ๑๐๐%        ๑๐๐%      

๒. เรื่องส าคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

     ๑ ฉบับ 
(เฉพาะ 
เร่ือง

ส าคัญ) 

          

๓. ราชกิจจานเุบกษา   ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%  

๔. สรปุสาระส าคัญมติ
คณะรัฐมนตรีและ
รายงานข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตร ี

  ๑ ฉบับ        ๑ ฉบับ      

๕. มติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%  ๑ ฉบับ 
(เฉพาะ 
เร่ือง

ส าคัญ) 

  ๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%     

๖. มติคณะรัฐมนตร ี   ๑๐๐%        ๑๐๐%      
๗. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

                

๘. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

                

หมายเหตุ * ระบุหน่วยนับเป็นร้อยละแทนการนับเป็นครั้ง ฉบับ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป็นครั้ง ฉบับ ที่แน่นอนได้ แต่จะด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังหมด (๑๐๐%) 
  



๕ 

D:Backupวิไลพร/มาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพตาม ม.๔๔/ปี ๖๐/แผนสร้างความรู้ฯ 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

เร่ือง 

เมษายน ๒๕๖๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง 
๑. กฎหมายส าคัญที่
ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

  ๑๐๐%        ๑๐๐%      

๒. เรื่องส าคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

     ๑ ฉบับ 
(เฉพาะ 
เร่ือง

ส าคัญ) 

          

๓. ราชกิจจานเุบกษา   ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%  

๔. สรปุสาระส าคัญมติ
คณะรัฐมนตรีและ
รายงานข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตร ี

  ๑ ฉบับ        ๑ ฉบับ      

๕. มติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%  ๑ ฉบับ 
(เฉพาะ 
เร่ือง

ส าคัญ) 

  ๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%     

๖. มติคณะรัฐมนตร ี   ๑๐๐%        ๑๐๐%      
๗. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

                

๘. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

                

หมายเหตุ * ระบุหน่วยนับเป็นร้อยละแทนการนับเป็นครั้ง ฉบับ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป็นครั้ง ฉบับ ที่แน่นอนได้ แต่จะด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังหมด (๑๐๐%) 
  



๖ 

D:Backupวิไลพร/มาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพตาม ม.๔๔/ปี ๖๐/แผนสร้างความรู้ฯ 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

เร่ือง 

มิถุนายน ๒๕๖๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง 
๑. กฎหมายส าคัญที่
ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

  ๑๐๐%        ๑๐๐%      

๒. เรื่องส าคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

                

๓. ราชกิจจานเุบกษา   ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%  

๔. สรปุสาระส าคัญมติ
คณะรัฐมนตรีและ
รายงานข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตร ี

  ๑ ฉบับ        ๑ ฉบับ      

๕. มติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%     ๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%     

๖. มติคณะรัฐมนตร ี   ๑๐๐%        ๑๐๐%      
๗. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

                

๘. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

                

หมายเหตุ * ระบุหน่วยนับเป็นร้อยละแทนการนับเป็นครั้ง ฉบับ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป็นครั้ง ฉบับ ที่แน่นอนได้ แต่จะด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังหมด (๑๐๐%) 
  



๗ 

D:Backupวิไลพร/มาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพตาม ม.๔๔/ปี ๖๐/แผนสร้างความรู้ฯ 

แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

 

เร่ือง 

สิงหาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
สื่อ online สิ่งพิมพ์อื่น อื่น ๆ 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

website facebook หนังสือ 
สลค.
สาร 

ราชกิจจา-
นุเบกษา 

นิทรรศการ/
สัญจร 

ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง ร้อยละ* ร้อยละ* 
 

ร้อยละ* ฉบับ ฉบับ ร้อยละ* ครั้ง 
๑. กฎหมายส าคัญที่
ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาล่าสุด 

  ๑๐๐%        ๑๐๐%      

๒. เรื่องส าคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

     ๑ ฉบับ 
(เฉพาะ 
เร่ือง

ส าคัญ) 

          

๓. ราชกิจจานเุบกษา   ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%    ๑๐๐%  

๔. สรปุสาระส าคัญมติ
คณะรัฐมนตรีและ
รายงานข้อมูลมติ
คณะรัฐมนตร ี

  ๑ ฉบับ        ๑ ฉบับ      

๕. มติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%  ๑ ฉบับ 
(เฉพาะ 
เร่ือง

ส าคัญ) 

  ๑๐๐% 
(มติ ครม. 
เฉพาะที่ 

สลค. เป็น
เจ้าของเร่ือง
เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% 
(มติ ครม. 

เฉพาะที่ สลค. 
เป็นเจ้าของเร่ือง

เสนอ ครม. 
พิจารณา) 

๑๐๐% ๑๐๐%     

๖. มติคณะรัฐมนตร ี   ๑๐๐%        ๑๐๐%      
๗. รายงานผลการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

                

๘. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

               ๑ ครั้ง 

หมายเหตุ * ระบุหน่วยนับเป็นร้อยละแทนการนับเป็นครั้ง ฉบับ เนื่องจากไม่สามารถก าหนดเป็นครั้ง ฉบับ ที่แน่นอนได้ แต่จะด าเนินการให้ครบถ้วนท้ังหมด (๑๐๐%) 



๑ 
การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของช่วงระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. ๕๙ พ.ย. ๕๙ ธ.ค. ๕๙ ม.ค. ๖๐ ก.พ. ๖๐ มี.ค. ๖๐ เม.ย. ๖๐ พ.ค. ๖๐ มิ.ย. ๖๐ ก.ค. ๖๐ ส.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๐ 

๑. แผนงานที่ ๑ การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้
เป็น Intelligence Agent 

            

 ๑.๑ ระบบการสรรหาบุคลากรแนวใหม่ (New 
Recruitment) 

            

  ๑.๑.๑ สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิชาการเพื่อคัดสรรบุคลากรมาฝึกเรียนรู้งาน 
(Training Project) 

            

   ๑) ก าหนดแผนการคัดสรรบุคลากรมาฝึก
เรยีนรู้งาน ต าแหน่งหรือลักษณะงาน หัวข้อที่จะมาฝึกเรยีนรู้งาน 
และระยะเวลาการฝึกเรียนรู้งาน รวมทั้งก าหนดพี่เลี้ยงผู้ดูแล
นักศึกษาฝึกงานและแนวทางการด าเนินการ 

            

   ๒) รวบรวมขอ้มลูมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิชาการ และจัดท าร่าง MOU เพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน 

            

   ๓) ก าหนดมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
วิชาการเพื่อร่วมมือ และลงนาม MOU 

            

   ๔) ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิชาการเพื่อจัดท ารายละเอียดการด าเนินการ เช่น 
ก าหนดจ านวนนักศึกษาท่ีสนใจมาฝึกเรยีนรู้งาน ก าหนด
หัวข้อท่ีจะท าการฝึกเรียนรู้งานพรอ้มท้ังระบุพ่ีเลีย้งผู้ดูแล
นักศึกษาฝึกงานแต่ละด้าน ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 
เป็นต้น 

            

 ๑.๒ การพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
(New HRD Scheme) 

            

  ๑.๒.๑ การอบรมและพัฒนาบุคลากรจ าแนกตาม
กลุ่มต าแหน่ง ประเภท และระดับต าแหน่ง 

            

(ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) (ต าแหน่งเจ้าพนักงานลิขิต) 

(ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) (ต าแหน่งเจ้าพนักงานลิขิต) 

(ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) (ต าแหน่งเจ้าพนักงานลิขิต) 

(ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 



๒ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของช่วงระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. ๕๙ พ.ย. ๕๙ ธ.ค. ๕๙ ม.ค. ๖๐ ก.พ. ๖๐ มี.ค. ๖๐ เม.ย. ๖๐ พ.ค. ๖๐ มิ.ย. ๖๐ ก.ค. ๖๐ ส.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๐ 

   ด าเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สลค. 

            

  ๑.๒.๒ การบริหารจัดการความรู ้             
   ๑) เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM Talk)             
   ๒) จัดท า Fact sheet ในเรื่องที่เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

            

   ๓) ทบทวนองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สลค. 

            

   ๔) ปรับปรุงคู่มือการท างาน             
   ๕) เผยแพร่คู่มือการท างาน/สรุปผล KM 
Talk/Fact Sheet ผ่านอินทราเน็ตหรือ Knowledge Center 

            

   ๖) กิจกรรมสนุกอ่าน สานปญัญา             
  ๑.๒.๓ การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
และมีความเหมาะสมกับภารกิจและงานท่ีรัดตัว 

            

   กิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบนอก
ห้องเรียน เช่น การลงพื้นที่ตดิตามมติคณะรัฐมนตรี การ
แบ่งปันความรู้ในรูปแบบ Brown Bag Meeting 

            

 ๑.๓ การรักษาก าลังคนคุณภาพของ สลค.             
  ๑.๓.๑ การจัดท าแผนการสืบทอดต าแหนง่ 
(Succession Plan) และสร้างระบบบริหารความก้าวหน้าใน
สายงาน (Career Path) 

            

   ๑) กรณีว่าจ้างบริษัทเป็นท่ีปรึกษาในการ
สร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ 

            

    ๑.๑) จัดท ากรอบการด าเนินการ
สร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะ 

            

    ๑.๒) จัดท าสญัญากับบริษัท             
   ๒) กรณีแต่งตั้งคณะท างานภายในและ
ร่วมพัฒนากับส านักงาน ก.พ. 

            

    ๒.๑) คณะท างาน สลค. พูดคุยกบั
คณะที่ปรึกษาจาก ก.พ. 

            

(๔ เรื่อง) (๒ เรื่อง) (๒ เรื่อง) 

(๑๓ เรื่อง) 

(๒ เรื่อง) 

(๒ ครั้ง) (๒ ครั้ง) (๑ ครั้ง) (๒ ครั้ง) 

(๑ ครั้ง) (๑ ครั้ง) (๑ ครั้ง) (๑ ครั้ง) 



๓ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของช่วงระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
ต.ค. ๕๙ พ.ย. ๕๙ ธ.ค. ๕๙ ม.ค. ๖๐ ก.พ. ๖๐ มี.ค. ๖๐ เม.ย. ๖๐ พ.ค. ๖๐ มิ.ย. ๖๐ ก.ค. ๖๐ ส.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๐ 

    ๒.๒) หารือแผนการด าเนินการสร้าง
และพัฒนาระบบสมรรถนะ 

            

  ๑.๓.๒ การเลื่อนระดับทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได ้             
   ๑) จัดท า flowchart/infographic  
ขั้นตอนการเลื่อนระดับแล้วส่งให้ผูอ้ านวยการส านักงาน/กอง 
เวียนในแต่ละกอง เพื่อให้บุคลากรทุกท่านทราบขั้นตอนการ
ด าเนินการได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 

            

   ๒) จัดท าระบบสื่อสาร/แจ้งเตือนข้อมลู
ทางจอภาพ (Desktop) ทุกครั้งท่ีมีการเปดิรับสมัครเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทตา่งๆ 

            

    ๒.๑) ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายที่มีอยูเ่ดิมของ สลค. 

            

    ๒.๒) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้
และรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการเผยแพร ่

            

    ๒.๓) วิเคราะห์และเสนอแนว
ทางการด าเนินการ 

            

    ๒.๔) พัฒนาและทดสอบระบบ             
    ๒.๕) ใช้งานจริงและประเมินผลการ
ใช้งาน 

            

๒. แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             
 ๒.๑ การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Paperless) 

            

 ๒.๒ การบริหารจัดการวิเคราะห์ฐานขอ้มูลด้วย
เทคโนโลยี Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) 

            

 ๒.๓ ระบบการท างานทางไกล (Teleworking) 
 

            

 

ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก าหนดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๒ ต าแหน่ง) (๒ ต าแหน่ง) 


