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 แผนพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
๑. บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี” ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๕ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง” ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
กับการพัฒนาในอนาคต มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และกลยุทธ์
การส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์  เอ้ือต่อการพัฒนา สลค. ในอนาคต 
และส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประกอบกับผู้บริหาร สลค. ได้มีนโยบาย 
ให้บุคลากรกล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า 
แผนพัฒนาบุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทาง 
การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สลค. แผนระดับชาติ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ) ที่คาดหวังให้ภาครัฐปรับวัฒนธรรมการท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ ๒๐ 
การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ที่มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง และมีระบบ 
ที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ก าหนดให้พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างภาวะผู้น า และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา 
มีการประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่าง ๆ  

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สลค. ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ สลค. 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมถึงแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้ขับเคลื่อนภารกิจหลักขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓ ระยะเวลาของแผน 
แผนพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มี กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ๓ ป ี

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ม. ๙ ที่ก าหนดให้การจดัท าแผนปฏิบัติราชการ
ในวาระเริ่มแรกให้จัดท าเป็นแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จากนั้นจึงท าเป็นแผน ๕ ปี 

 



๒ 

๒. กรอบแนวคิดส าหรับการจัดท า 

๒.๑ นโยบาย/แผนที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ สลค. ได้มีการน าข้อมูลหลายแหล่งมาประกอบการจัดท า เช่น 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายของผู้บริหาร และยุทธศาสตร์ของ สลค. รายละเอียด ดังนี้ 

นโยบาย/แผน ยุทธศาสตร์/แผนงาน รายละเอียด 
๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐมีการปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย พร้อมปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และมี
จิตส านึกไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ 

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  ๒๐ : การพัฒนาบริการ
ประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน
เพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

๓. แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ก าลังคนภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสมและสมรรถนะสูง 
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงาน
บุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษา
คนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ 

บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะใหม่เพื่อสร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์  ภาครัฐมีระบบบริหารงาน
บุคคลที่สามารถส่งเสริม จูงใจและรักษา
ผู้ มี ความ รู้ความสามารถและมี จิต
สาธารณะไว้ในภาครัฐ 

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การบริหารจัดการ 
ในภาค รั ฐ  ก า ร ป้อ งกั นก า รทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ 
ใ ห้ ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ในยุคเศรษฐกิจดิ จิทัล  และภาครัฐ 
มีกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๕. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ๔.๐ 

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ข้อ ๕.๔ 
ระบบการพัฒนาบุคลากร 

องค์การมีระบบการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทัน
เทคโนโลยี แก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ 
และความมีจริยธรรม 

๖. แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา 
ในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์
อ ย่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ มี ภู มิ คุ้ ม กั น 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

๗. นโยบายผู้บริหาร ค าประกาศเจตนารมณ์ของเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

ส่ ง เส ริมและสนับสนุนให้ บุคลากร 
ของ สลค. ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่ง 
ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต 
ทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต า ม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒.๒ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรแบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ (70 : 20 : 10 Learning Model) 

 การพัฒนาบุคลากรแบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ประกอบด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ (ร้อยละ ๗๐) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการได้ทดลองท างานใหม่ 
จากผู้บังคับบัญชา ผู้เรียนจึงได้เรียนรู้และฝึกทักษะมากมายที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จ  การเรียนรู้ 
จากผู้อ่ืนและการสอนงาน (ร้อยละ ๒๐) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการได้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) จากพ่ีเลี้ยง 
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการท างาน และการเรียนรู้จากการฝึกอบรม (ร้อยละ ๑๐) เป็นการเรียนรู้
อย่างเป็นทางการด้วยการศึกษาต่อและการฝึกอบรม ทั้งนี้ แต่ละรูปแบบมีเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
เคร่ืองมือ รายละเอียด 

๑. การติดตามแม่แบบ (Job Shadowing) การติดตามบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในเรื่องที่ต้องการ 
ให้ติดตาม หรือเป็นการสังเกตพฤติกรรมการท างานของบุคคลดังกล่าว 

๒. การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) การมอบหมายปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นงานท่ีไม่ได้มีลักษณะ
หรือค่างานที่ต่างไปจากเดิม เพียงแต่ปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
จะเพิ่มมากขึ้น 

๓. การเพิ่มค่างาน (Job Enrichment) การมอบหมายงานท่ียากและท้าทายขึ้น โดยต้องเป็นงานที่แตกต่าง
ไปจากเดิม หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
มากกว่าท่ีเคยปฏิบัติ 

๔. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การมอบหมายให้ บุ คลากรรับผิดชอบโครงการระยะยาว 
โดยเป็นโครงการพิเศษท่ีเพิ่มขึ้นจากงานประจ าที่รับผิดชอบ 

๕. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation) การสลับเปลี่ยนงานในแนวนอน (lateral move) จากงานหนึ่ ง 
ไปอีกงานหนึ่ง เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะการท างานที่หลากหลาย 

๖. การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) การน าบุคลากรไปดูระบบงานและขั้นตอนการท างานของสถานที่
เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง 
ในช่วงเวลาสั้น ๆ  

๗. การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 
Training)  

การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีโอกาสได้รับ
ค าแนะน าแบบตัวต่อตัว 

ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนาการเรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน 
๑. การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงาน

และเป้าหมายที่ผู้ฝึกสอนงานก าหนดขึ้น โดยผู้สอนงานมีหน้าที่ดึง
ศักยภาพที่ผู้ได้รับการฝึกสอนมีอยู่แล้วให้สามารถน าออกมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานในองค์การ จากผู้ที่ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 
(Mentor) ไปยังบุคคลที่ต้องดูแล (Mentee) เพื่อให้มีความพร้อม 
ในการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ 
และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

๓. การให้ค าปรึกษา (Counseling) การให้ค าแนะน าเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการท างานภายในองค์การ 
โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม 

 
 



๔ 

ตัวอย่างเคร่ืองมือการพัฒนาการเรียนรู้จากการฝึกอบรม 
เคร่ืองมือ รายละเอียด 

๑. การฝึกอบรม (Training) การจัดให้บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม 
ในหัวข้อ ช่วงเวลา และสถานที่ที่ก าหนด โดยทั่วไปแบ่งเป็น 
การฝึกอบรมภายในที่องค์การจัดให้มีขึ้น (In-House Training) 
และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานอื่น 
(Public Training) 

๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
ผ่านช่องทางและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ ระบบอีเลิร์นนิง  

 แนวคิดการพัฒนาบุคลากรแบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ เป็นแนวคิดที่เน้นให้บุคลากรได้ลงมือปฏิบัติจริง 
โดยองค์การต้องน าเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะ (competency) แต่ละด้าน 
เพ่ือให้ได้บุคลากรคุณภาพตามท่ีคาดหวัง 

๒.๓ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรคือก าลังส าคัญ 
ที่ช่วยให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  ด้วยการติดตามนโยบายรัฐบาล ประเด็น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี เพื่อน ามาประกอบการจัดท าโครงการฝึกอบรมบุคลากรประจ าปี 

๒. วางแผนการจัดฝึกอบรม เมื่อวิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรแล้ว จึงน าข้อมูล 
มาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและโครงการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณและขออนุมัติโครงการ 

๓. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เป็นการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

๔. การติดตามผลการพัฒนาบุคลากร กรณีเป็นการจัดฝึกอบรมภายใน จะมีการสรุปเนื้อหา 
การอบรมเผยแพร่ทางอินทราเน็ตเพ่ือให้บุคลากรในองค์การรับทราบ และเมื่อสิ้นสุดโครงการฝึกอบรมไปแล้ว
ประมาณ ๓ เดือน จะติดตามผลโดยทอดแบบส ารวจผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือติดตามผล  
การน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานเพียงใด และรายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ ส่วนกรณี
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้จัดท ารายงานและเผยแพร่
ให้บุคลากรภายในองค์การรับทราบเช่นกัน 

 
๓. สภาพปัญหาการพัฒนาบุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา 

๑. สลค. ขาดการก าหนดต้นแบบสมรรถนะ (Competency Model) การพัฒนาบุคลากรที่ผ่านมา
จึงเป็นการวางแผนแบบปีต่อปี และไม่สามารถจัดท าแนวทางและหลักสูตรการพัฒนา (Training Roadmap) 
ระยะยาวได้ ท าให้การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง 

๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากรของ สลค. ให้ความส าคัญกับการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก 
และการจัดโครงการฝึกอบรมภายใน แต่ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนารูปแบบอ่ืน เช่น การหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน (job rotation) เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะการท างานที่หลากหลาย การสอนงาน (Coaching) 
และการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนก าหนด 



๕ 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมีองค์ความรู้และทักษะที่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรของ สลค. ที่ผ่านมามุ่งเน้นองค์ความรู้ที่เป็นวิชาการ แต่ยังขาดการพัฒนา
ความรู้และทักษะอ่ืนที่จ าเป็นต่อการท างาน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม และความรู้ 
ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งมีความจ าเป็นมากขึ้นต่อการท างานในโลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ทักษะเอ้ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และเป็นการปูพื้นฐานให้บุคลากรพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบใหม่ ๆ 

 
๔. ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ปัจจัย ผลกระทบ 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคญักับการก้าวสู่ระบบราชการ 

๔.๐ และรัฐบาลดิจิทัล 
บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะ 
พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์อย่างเหมาะสม 

๒. ประเทศไทยก าลังปรับตัวสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมและการบริการ 

บุคลากรต้องมีความใฝ่รู้และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ด้วยตนเองตลอดเวลา 

๓. ประชาชนให้ความส าคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้าง
และโปร่งใส 

บุคลากรต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ยืนหยัดท าในสิ่ง 
ที่ถูกต้อง 

๔. Disruptive Technology มีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตของประชาชน และการปฏิบัติงานของภาครัฐ 

บุคลากรต้องสามารถปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ 
มีความตระหนักรู้ภัยคุกคามดิจิทัล และปรับรูปแบบการบริการ
ให้เหมาะสมกับวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

๕. แผนพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 
วิสัยทัศน์ 
 บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับต าแหน่ ง 
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

พันธกิจ 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ 

ภาพรวมยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การก าหนดสมรรถนะบุคลากรที่พึงประสงค์และแนวทางการพัฒนา 
เป้าประสงค ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีต้นแบบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

(Competency Model) และเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่ง (Training 
Roadmap) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ก าหนดต้นแบบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง 

(Competency Model) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ จัดท าเส้นทางการพัฒนาตามต าแหน่ง (Training Roadmap) 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
เป้าประสงค ์ บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

อย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากร 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตบุคลากร 
เป้าประสงค ์ ๑. บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๒. บุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดใีนการท างาน 
 
 



๗ 

ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การก าหนดสมรรถนะบุคลากรที่พึงประสงค์และแนวทางการพัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(๖๐) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีต้นแบบ
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
(Competency 
Model) และเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากรตาม
ต าแหน่ง (Training 
Roadmap) 

๑.๑.๑ ต้นแบบความรู้
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 
(Competency Model) 
ของบุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

๓๐ จัดท า 
Competency 

Model 
แล้วเสรจ็ 

- - จัดท า
Competency 

Model 
ไม่แล้วเสรจ็  

- - - จัดท า
Competency 

Model 
แล้วเสรจ็ 

(๑) ก าหนด
ต้นแบบความรู้
ความสามารถ 
ทักษะ และ
สมรรถนะส าหรับ
ต าแหน่ง 
(Competency 
Model) 
(๒) จัดท าเส้นทาง
การพัฒนา 
ตามต าแหน่ง 
(Training 
Roadmap) 

๑.๑.๒ เส้นทางการ
พัฒนาตามต าแหน่ง 
(Training Roadmap)  

๓๐ จัดท า 
Training 

Roadmap 
แล้วเสร็จ 

- - จัดท า 
Training 

Roadmap 
ไม่แล้วเสร็จ 

- - - จัดท า 
Training 

Roadmap
แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(๒๐) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒.๑ บุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

๒.๑.๑ ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน 

๕ ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๕๕ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ  
๗๕ 

(๑) เสรมิสร้าง
องค์ความรู ้
และทักษะแก่
บุคลากร 
(๒) พัฒนาคู่มือ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๒.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรระดับ
หัวหน้างานท่ีได้รับการอบรมการ 
coaching/mentoring   

๕ ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๐ 

บุคลากรระดบั
หัวหน้างานไมไ่ด้
รับการอบรมการ 

coaching/ 
mentoring 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๒๐ 

ร้อยละ 
๓๐ 

๒.๑.๓ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การหมุนเวยีนเปลีย่นงาน (job 
rotation) 

๕ ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๕ 

ไมเ่กิดการ
หมุนเวยีนเปลี่ยน

งานบุคลากร 

ร้อยละ 
๓ 

ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๑๕ 

๒.๑.๔ จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่จัดท า/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
โดยกอง/กลุ่ม/ศูนย์ (กอง/กลุ่ม/
ศูนย์ละ ... เรื่อง)  

๕ ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๐ เรื่อง - ๑ เรื่อง - มากกว่า 
๑ เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตบุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(๒๐) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ ์

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๓.๑ บุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
๓.๒ บุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดร้ับการเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 

๓.๑.๑ ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

๑๐ ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๕๕ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ  
๗๕ 

(๑) ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให้
บุคลากร 
(๒) ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
ในการท างาน 

๓.๑.๒ จ านวนกิจกรรม
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 
ในการท างาน 

๕ ๒ 
กิจกรรม 

๒ 
กิจกรรม 

๒ 
กิจกรรม 

๑ 
กิจกรรม 

- ๒ 
กิจกรรม 

- ๓ 
กิจกรรม 

๓.๑.๓ ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมกจิกรรมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

๕ ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๕๕ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๖๕ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

โครงการ/กิจกรรม/การด าเนนิการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ 
การด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. การก าหนด
สมรรถนะบุคลากร 
ที่พึงประสงค์และ
แนวทางการพัฒนา 

๑. ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีต้นแบบ
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
(Competency Model) 
และเส้นทางการพัฒนา
บุคลากรตามต าแหน่ง 
(Training Roadmap) 

๑. ต้นแบบความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
(Competency Model) 
ของบุคลากรส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี
๒. เส้นทางการพัฒนาตาม
ต าแหน่ง (Training Roadmap) 

(๑) ก าหนดต้นแบบความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ (Competency 
Model) ของบุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 ทบทวน 
Competency 

Model 

กพร. สลธ.
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 

(๑) ก าหนดต้นแบบ
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ
ส าหรับต าแหน่ง 
(Competency 
Model) 
(๒) จัดท าเส้นทาง
การพัฒนาตาม
ต าแหน่ง (Training 
Roadmap) 

(๒) จัดท าเส้นทางการพัฒนา
ตามต าแหน่ง (Training 
Roadmap) 

 ทบทวน 
Training 

Roadmap 

๒. การพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ 
ของบุคลากร 

๑. บุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับ
การอบรม/ศึกษาดูงาน 
๒. ร้อยละของบุคลากรระดับ
หัวหน้างานท่ีได้รับการอบรม
การ coaching/mentoring 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับ
การหมุนเวยีนเปลีย่นงาน (job 
rotation) 
๔. จ านวนคู่มือการปฏิบตัิงานท่ี
จัดท า/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
โดยกอง/กลุม่/ศูนย์ (กอง/กลุ่ม/
ศูนย์ละ ... เรื่อง) 

(๑) บุคลากรเข้ารับการอบรม/
ศึกษาดูงานท่ีกอง/กลุ่ม/ศูนย์
ด าเนินการ 

   กพร. 
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 

(๑) เสรมิสร้างองค์
ความรู้และทักษะ 
แก่บุคลากร 
(๒) พัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

(๒) บุคลากรศึกษาเรียนรู ้
ด้วยตัวเองในหลักสูตร/ประเด็น
ที่สนใจผ่านระบบอีเลิร์นนิง 
เช่น ระบบอีเลริ์นนิงของ
ส านักงานก.พ. 

   กอง/กลุ่ม/
ศูนย์ 

(๓) บุคลากรระดับหัวหน้างาน
เข้ารับการอบรมการ 
coaching/mentoring  

   กพร. 

(๔) บุคลากรไดร้ับการ 
coaching/mentoring 
จากหัวหน้างาน 

   กอง/กลุ่ม/
ศูนย์ 



๑๑ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ 
การด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ ์
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

(๕) การหมุนเวยีนเปลี่ยนงาน 
(job rotation) บุคลากร 

   สลธ. 
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 
(๖) จัดท า/ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับปัจจุบัน 

   กอง/กลุ่ม/
ศูนย์ 

๓. การเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
และคณุภาพชีวิต
บุคลากร 

๑. บุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
๒. บุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับการเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างาน 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒. จ านวนกิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่ดีในการท างาน 

(๑) กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมบุคลากรส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

   ศปท. กพร. 
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 

(๑) ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมให้บุคลากร 
(๒) ส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดใีนการท างาน 

(๒) กิจกรรมเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตในการท างาน 

   สลธ. 
กอง/กลุ่ม/

ศูนย์ 
(๓) กิจกรรมส่งเสริมความรูด้้าน
การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

   กพร. 



๑๒ 

๖. การติดตามและรายงานผลการด าเนินการ 

 การติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามแผน และจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ในภาพรวมเสนอคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตามล าดับ เพ่ือทราบ ทุก ๖ เดือน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 



๑๔ 

ภาคผนวก (๑) กรอบอัตราก าลังของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา 

ข้าราชการ ลูกจ้าง/
พนักงาน
ราชการ 

รวม
ทั้งสิ้น ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร รวม 

ปง./ชง. 
ปง./

ชง./อว. 
อว. ทพ. ปก./ชก. ชพ. ชช. ทว. อต. อส. บต. บส.    

สายงาน                
1) บริหาร           ๒ ๕ ๗   
2) อ านวยการ          ๗   ๗   
3) อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)          ๑   ๑   
4) จัดการงานท่ัวไป     ๒        ๒   
5) ทรัพยากรบุคคล     ๖ ๑       ๗   
6) นิติการ     ๑๐ ๑๕ ๑      ๒๖   
7) วิเคราะห์นโยบายและแผน     ๔๙ ๓๓ ๗ ๒     ๙๑   
8) วิชาการคอมพิวเตอร ์     ๗ ๒       ๙   
9) วิชาการพัสด ุ     ๖ ๑       ๗   
10) อาลักษณ ์     ๑๗ ๑๓       ๓๐   
11) วิชาการเงินและบญัชี     ๖ ๑       ๗   
12) วิชาการตรวจสอบภายใน     ๑ ๑       ๒   
13) ปฏิบัติงานธุรการ ๘๙  ๘          ๙๗   
14) ปฏิบัติงานพัสด ุ ๔            ๔   
15) ปฏิบัติงานอาลักษณ ์ ๖            ๖   
16) ปฏิบัติงานการเงินและบญัช ี ๕            ๕   
17) ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า ๒            ๒   
18) ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร ์ ๒            ๒   
19) ปฏิบัติงานลิขติ  ๕           ๕   

รวม ๑๐๘ ๕ ๘  ๑๐๔ ๖๗ ๘ ๒  ๘ ๒ ๕ ๓๑๗   



๑๕ 

ภาคผนวก (๒) 

 



๑๖ 

 
 



๑๗ 

ภาคผนวก (๓) 

 



๑๘ 

 


