
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
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(พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติ และใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร
และรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและระยะเวลำที่ก ำหนด รวมถึงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศำสตร์ 13 เป้ำประสงค์ และ 26 ตัวชี้วัด  
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  ในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี” รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์รวม 5 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ

น าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตาม

นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูล 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวมทั้งหมด 22 โครงการ/รายการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 492,481,200 บาท แบ่งเป็น (1) การด าเนินโครงการ รวม 14 โครงการ วงเงิน 11,271,800 บาท 
และ (2) การด าเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวม 8 รายการ วงเงิน 481,209,400 สรุปได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

4 712,500 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและ
พัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1 262,500 1 914,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

2 7,612,500 5 473,319,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร ่
ข้อมูลส าคญัในราชกิจจานเุบกษา 

- - 1 2,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

7 2,684,300 1 4,975,500 

รวม 14 11,271,800 8 481,209,400 
 

 ส่วนการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ และ 26 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวเิคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

4 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์ 1 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคญัในราชกิจจานุเบกษา 3 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิ
หลักท่ีเกี่ยวข้อง 

3 7 

รวม 13 26 
 

 โดยได้น าโครงการที่จะด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าสู่ระบบ eMENSCR ด้วย  
ในส่วนของการติดตามผลการด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ สลค.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256 4 ได้ ก าหนดให้ มี จั ดท ารายงานผลการด า เนิ นการในภาพรวม 
เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือเร่งรัด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว  
เข้าสู่ระบบ eMENSCR เป็นรายไตรมาสต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ สลค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มคีุณภาพ

ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ

ของรัฐบาลมีมาตรฐาน 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย 

และพร้อมปฏิบัติงานภายใตส้ถานการณต์่าง ๆ 

เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 
สลค. มรีะบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพในทุกสถานการณ ์
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ

น าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตาม

นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมลู 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับราชการในพระองค ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกจิจานุเบกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานในภารกิจหลกัที่เกีย่วข้อง 

         
เป้าประสงค์ 
1.1 ส่วนราชการท่ีจะเสนอเรื่องมีความเข้าใจและ

ปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 
1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์

เรื่องอย่างรอบด้าน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 

1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานและ

พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 เป้าประสงค์ 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและ

มติคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2.2 คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการ 

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 

 เป้าประสงค์ 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์

เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีสมพระเกียรติ 

 

 เป้าประสงค์ 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษามีมาตรฐาน 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่

กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญในราชกิจจา-

นุเบกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
 

 เป้าประสงค์ 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 

เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 
5.2 ระบบการบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

         
กลยุทธ ์
(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ส่วนราชการเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติในการเสนอเรื่องฯ ตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติ) อย่างต่อเนื่อง 

(2) พัฒนา/ถ่ายทอด/บริหารจัดการองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และการจัดท า
ร่างมติคณะรัฐมนตรี 

(3) เสริมสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

(4) จัดท าและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(2) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 
(3) พัฒนากลไกผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

(ปคร.) 
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการติดตามผลการด าเนินการตาม

มติคณะรัฐมนตรี 
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันต่อ

สถานการณ์ และก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
(2) พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(3) พัฒนาเครือข่ายการประสานงานเกี่ยวกับ

ราชการในพระองค์ 
(4) พัฒนาบุคลากรด้านราชการในพระองค์ 

 กลยทุธ ์
(1) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบงาน 

ราชกิจจานุเบกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลกฎหมาย 
(3) พัฒนากระบวนการเผยแพร่ในราชกิจจา-

นุเบกษาให้รองรับกับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

(4) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับ
เทคโนโลยีในการเผยแพร่ 

 กลยุทธ ์
(1) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง/ 

การพัฒนาในอนาคตและมีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

(2) พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง (ทุกกลุ่มภารกิจ) 
(3) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

และทันสมัย 
(5) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ 
(6) ส่งเสริมและพัฒนากลไกธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
 

วิสัยทัศน์ สลค. 
สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

แผนงานในภารกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนงานท่ี 1: การสร้างและพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็น Intelligence Agent 

แผนงานในภารกิจหลกัของ สลค. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนงานท่ี 2: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤตมิิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

วิสัยทัศน์รัฐบาล 
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการวิเคราะห์และน าเสนอเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
 

การพัฒนาระบบตดิตามผลการด าเนินการตาม
นโยบายและมติคณะรัฐมนตรแีละพัฒนา

ฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์  

การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา  

การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนท่ียุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564 

วิสัยทัศน์ : สลค. เป็นกลไกหลักในการสนับสนนุการบริหารราชการแผน่ดินของคณะรัฐมนตรี 
 

กา
รพ

ัฒ
นา

อง
ค์ก

ร 

ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่อง 
มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม 

พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 

ระบบการบริหารจัดการ 
และระบบงานมีมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 

ที่สมพระเกียรติ ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พก
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ปฏ
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บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ 
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน  

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 

บุคลากรมีศักยภาพสูงและปฏิบัติงาน
ได้ในทุกสถานการณ์เอ้ือต่อ 

การพัฒนาองค์กร สลค. ในอนาคต 

ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติ

คณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลการติดตามผล 
การด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญใน
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้อง 

สลค. เป็นศูนย์กลางใน
การเผยแพร่กฎหมาย 
และข้อมูลส าคัญและ

รวดเร็ว 

การส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

แผนระดับท่ี 1  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(1)  เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความทันสมัย 
(3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ 

ให้ทันสมัย 

แผนระดับท่ี 2  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1)  ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
 เป้าหมายที่ 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 การบรรลุ เป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่ วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  และมีการด าเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

(1.2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง  

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล  

และมีความคล่องตัว 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ งานที่มีความหลากหลายซับซ้อน 
และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ก า ร พั ฒ น า ใ ห้ มี ก า ร น า ข้ อ มู ล แ ล ะ ข้ อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ่ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร 
พัฒนานโยบาย ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  
และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและ 
ข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ 

(1.3)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ ความสามารถสูง 

มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  มีระบบการพัฒนา 
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ ให้มีสมรรถนะใหม่  ๆ  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด 
ในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ  สามารถรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ  
ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับ 
ภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิด
รับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ 
ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง
และปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและ 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1)  วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  

และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
2)  เป้าหมายรวมที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
3)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

(3.1)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้   
และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

(3.2)  แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่  2 พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค น ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้   
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(4.1)  เป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์ ที่  1  ลดสัดส่ วนค่ า ใช้ จ่ ายด้ านบุ คลากร  

และ เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ การบริ หารจั ดการและการให้บริ การภาครั ฐ  
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

(4.2)  แนวทางการพัฒนาที่  1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท  ภารกิจ  
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาด 
ที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
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แผนระดับท่ี 3  
แผนยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี  และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานภายในส านกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 ส านักงานเลขาธิการ 
 กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 กองนิติธรรม 
 กองบริหารงานสารสนเทศ 
 กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
 กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน 
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
(Service Delivery Unit: SDU) 

 ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ภารกิจส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
 
 สลค. มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสาน
ราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ  
และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดยพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร พัฒนาการออกกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผน  
การบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือน าไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีโดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานราชการกับส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เกี่ยวกับการด าเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ขอรับความยินยอม หรือ
ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

4. ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอ านาจหน้าที่แก่
ประชาชน 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ สลค. หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2  
การด าเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาพรวมโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างทีส่ าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สลค. มีโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญมีก าหนดจะด าเนินการ 
รวมทั้งหมด 22 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 492,481,200 บาท แบ่งเป็น (1) การด าเนินโครงการรวม  
14 โครงการ วงเงิน 11,271,800 บาท และ (2) การด าเนินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ รวม 8 รายการ  
วงเงิน 481,209,400 บาท สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ รายการจัดซ้ือจัดจ้างฯ 

จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสรมิสร้างประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

4 712,500 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผล
การด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
และพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิง
นโยบาย 

1 262,500 1 914,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

2 7,612,500 5 473,319,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการ
เผยแพร่ข้อมลูส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- - 1 2,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานในภารกิจ
หลักท่ีเกี่ยวข้อง 

7 2,684,300 1 4,975,500 

รวม 14 11,271,800 8 481,209,400 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวเิคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
1.1 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์การจัดท ากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง   

กนธ. 150,000 

1.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี”    

กวค. 187,500 

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี กปค. 344,700 
1.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี  

กคอ. 30,300 

รวม 712,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการ
เสนอแนะเชิงนโยบาย 
2.1 โครงการตดิตามผลการด าเนนิการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรฐัมนตร ี กสค. 262,500  

รวม                262,500  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วนภูมิภาค 
กอค. 112,500 

3.2โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนัก เรียนทุนพระราชทาน  
ใน โคร งการทุนการศึ กษา  สม เด็ จพระบรม โอรสาธิ ร าชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. 7,500,000 

รวม 7,612,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีโครงการ- 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

 5.1  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ 
พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร 

สลธ. 450,000 

5.2  โครงการปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท สลธ. 630,000 
5.3  โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สลธ. 30,000 
5.4  โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กบส. 125,500 
5.5  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

และการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
กบส. 249,900 

5.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ สลค.  

กพร. 1,123,900 

5.7  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน สลค. 

ศปท. 75,000 

รวม 2,684,300 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 11,271,800 

รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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1.1   โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินการ สัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรกองนิติธรรม 

เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดท า 
ร่างกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  
และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ือประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย  
ให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 150,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองนิติธรรม   
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรกองนิติธรรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท ากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

o ผลลัพธ์ บุคลากรของ สลค. ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะ ทักษะ 
ความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภาพรวมผลการปฏิบัติงานขององค์กร สลค. มีคุณภาพมากข้ึน  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวช้ีวัดผลผลิต บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาร้อยละ 100 จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยไม่มีข้อผิดพลาด 

 แผนการด าเนนิโครงการ 
ระยะเวลา 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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)  เสนอขออนุมัติโครงการ 
     ในภาพรวม 

            

2) ด าเนินกิจกรรมและสรุปผลการ
 ด าเนินกิจกรรม 

            

     2.1 การจัดสัมมนา             
3)  ติดตามและประเมินผล             

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
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1.2   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนา
ประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี” 
 การด าเนินการ มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ” เพ่ือให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร ตลอดจนบุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์และจัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให้สามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์เรื่องได้อย่างรอบด้าน โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 187,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมสัมมนามีจ านวนคิดเป็น  
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

o ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ภายหลังจากการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยสามารถพัฒนาทักษะ องค์ความรู้มาใช้ 
ในการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามติคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวชี้วัดผลผลิต  บุคลากรของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสามารถให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่ 
การจัดท ามติคณะรัฐมนตรีได้ 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ บทวิเคราะห์เรื่องของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และทันต่อสถานการณ์ 

 แผนการด าเนนิโครงการ 

  

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             
2) ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสัมมนา             
3) จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา             
4) ประสานผู้เข้าร่วมสัมมนา             
5) เชิญวิทยากร             
6) จัดสัมมนา             
7) สรุปผลการสัมมนา             
8) รายงานผลการสัมมนา             
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1.3   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการวิเคราะห์เรื่อง

ก่อนน ามาจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี   
และการจัดท าสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการท างาน  
ที่มีความเชื่อมโยงกับกองต่าง ๆ ผ่านการบรรยายให้ความรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 344,700 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติ งาน สามารถปฏิบัติ งานได้อย่ างถูกต้อง เหมาะสมกับกฎ ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

o ผลลัพธ์  
- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
- การปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความคล่องตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ 

o ตัวชี้วัดผลผลิต  ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สองดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
- ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีมีความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจัดประชุม

คณะรัฐมนตรี 
 แผนการด าเนนิโครงการ 

 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             
2) ตั้งคณะท างาน             
3) จัดเตรียมข้อมลูฝึกอบรม             
4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
6) ติดตามประเมินผล             
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1.4   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการ จัดการสัมมนาเชิงสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจร่างอนุบัญญัติ

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี รวมถึงการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีและผู้ที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ  
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 30,300 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ 

ที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ  
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจพิจารณา
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

o ผลลัพธ์ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ 
ร่างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรีมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง  
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวช้ีวัดผลผลิต  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย

และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 แผนการด าเนนิโครงการ 

 

  

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             
2) ด าเนินกิจกรรมและสรุปผลการด าเนิน

กิจกรรม  
- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

            

3) ติดตามประเมินผล             
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2.1   โครงการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการ จัดประชุมเพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในที่มา ความจ าเป็น ตลอดจนแนวทาง
ของนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีให้แก่เจ้าหน้าที่ สลค. นอกจากนี้มีการจัดการศึกษาดูงานและ
ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ปีงบละ 2 นโยบาย และน ามา
ประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการด าเนินการนโยบายรัฐบาลในแต่ละปีอีกด้วย 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 262,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ

คณะรัฐมนตรี 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต สรุปผลการประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในด้าน  
การติดตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 

o ผลลัพธ์ บุคลากร สลค. น าความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี  
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และยังท าให้ นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี
ได้น าข้อเสนอแนะของ สลค. ที่ได้จากการติดตามไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อไป  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวชี้วัดผลผลิต  สรุปผลการติดตามแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและจ านวนครั้ง

ในการติดตามเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (ไม่ต่ ากว่า ๒ นโยบาย) 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรมีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ค่าคะแนนความพึงพอใจของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่มีต่อผลสรุปการติดตาม 
มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนและยังท าให้นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีสามารถน าข้อเสนอแนะของ สลค. ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ทันต่อสถานการณ ์

 แผนการด าเนนิโครงการ 

 
  

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             
2 )  ด า เ นิ นกิ จ กร รมและสรุ ปผลการ
 ด าเนินกิจกรรม  
 - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

            

3) ติดตามประเมินผล             

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนา
ฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1   โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ  
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 การด าเนินการ จัดการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรกองนิติธรรม
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดท า  
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ  
ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ือ
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจบทบาทของกองมากยิ่งขึ้น  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 150,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองนิติธรรม   
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต บุคลากรกองนิติธรรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและ
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

o ผลลัพธ์ บุคลากรของ สลค. ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะ ทักษะ 
ความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ภาพรวมผลการปฏิบัติงานขององค์กร สลค. มีคุณภาพมากข้ึน  

 การวัดผลสัมฤทธิ์ 
o ตัวช้ีวัดผลผลิต บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
กฎหมาย พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้อง 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาร้อยละ 100 จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
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3.1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่

ของรัฐในส่วนภูมิภาค 

 การด าเนินการ   จัดนิทรรศการและบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน
ต่างจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน เพ่ือเผยแพร่ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
และประชาชนผู้สนใจในส่วนภูมิภาค และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคน าความรู้ 
และทักษะที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จ านวน 112,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต   การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและความรู้ เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนภูมิภาค 

o ผลลัพธ์   ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เข้ารับฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ  
ได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณและความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้ วัดผลผลิต    จ านวนครั้ ง ในการ เผยแพร่ความรู้ เ กี่ ยวกับงานอาลักษณ์และ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในส่วนภูมิภาค ปีละ 1 ครั้ง 
o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์   ร้อยละ 80 ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ารับฟังการบรรยายและ

ชมนิทรรศการได้รับความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพ่ิมมากขึ้น  
 แผนด าเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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) ตั้งคณะท างาน             
2) ส ารวจพื้นที่ด าเนินการและประสานการ

เตรียมการ 
            

3) จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ-อุปกรณ์             
4) ด าเนินการ             

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  
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3.2   โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 การด าเนินการ จัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบหลากหลาย

และต่อเนื่อง เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  
และการยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 11 ที่คงอยู่ในระบบ
ประมาณ 1,108 คน ให้ครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลนักเรียน
ทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จ านวน 7,500,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง    

o ผลผลิต   จ านวนกิจกรรม ความรู้ ตลอดจนกระบวนการหรือวิธีการเพ่ือการดูแลและ 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.  
และข้อมูลการติดตามนักเรียนทุนฯ ในมิติต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. และคณะกรรมการมูลนิธิ ม.ท.ศ. 

o ผลลัพธ์    นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่  5 - รุ่นที่  11  
ที่คงอยู่ ในระบบได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม สอดคล้องกับวัย 
มีสมรรถนะที่ พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็น “คนเก่ง คนดี มีส านึกรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ” 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต 

- นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 11 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต  
การบ า เ พ็ญสาธารณประโยชน์  ความรับผิดชอบต่อสั งคม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้  ทักษะชีวิต การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์   
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 19 ครั้ง 

o ตัวชี้ วัดผลลัพธ์  นักเรียนทุนฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะชีวิต  
มีจิตส านึกสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมมากข้ึน 
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 แผนการด าเนนิโครงการ  

 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานนักเรยีนทุนฯ 

ระดับมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (1) 

            

1.2  กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานนักเรยีนทุนฯ 
ระดับปริญญาตรี (1) 

            

2.  การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่น าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกฝังจิตส านึกความจงรักภกัดี
และส านกึในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบนัพระมหากษัตริย์ 

2.1   ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขา่ย 
ผู้ประสานงานนักเรียนทุนฯ ประจ าปี (1) 

            

2.2  กิจกรรมน านักเรยีนทุนฯ เฝา้ฯ  
รับเสด็จในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธี
เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณี
รัตนปฏมิากร (3) 

            

2.3  น านักเรียนทุนฯ เฝ้ารับเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในพระราชพิธีส าคญัต่าง ๆ (5) 

            

3. การติดตามดูแลนักเรียนทุนในโครงการฯ 
3.1  การจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ 

และท ากิจกรรมจติอาสา 4 ภาค (9) 
            

3.2  การปัจฉิมนิเทศนักเรยีนทุนพระราชทานฯ 
รุ่นที่ 5 และการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
เพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทนุ
พระราชทานฯ รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 9  และ
การจดัท าแผนปฏิบัติการพีส่อนน้องฯ (1) 

            

3.3  การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียน
ทุนฯ และครอบครัว กรณีเจ็บป่วยส าคัญ 
และอื่น ๆ (เฉพาะกรณี) 

            

4. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2564 (รุ่น 13) 
4.1  จัดประชุมช้ีแจง เตรียมน านักเรยีนเข้ารับ

พระราชทานทุนการศึกษาประจ าปี (1) 
            

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสารสาธารณะ 
5.1  ประสานตดิตามและปรับปรุงข้อมูล

นักเรียนทุนฯ ให้เป็นปจัจุบัน 
            

5.2  พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกลาง
และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร  
องค์ความรู ้
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5.1   โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร 
 การด าเนินการ จัดอบรมโดยการบรรยายและการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพ่ือให้บุคลากร 

ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติ งานตามหน้าที่ ที่ ได้ รับมอบหมายอย่ างถูกต้องตามกฎหมาย  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานของตนเอง ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 450,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง    

o ผลผลิต   บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ แผนงาน และด้านบุคลากร 
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ ์

o ผลลัพธ์   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต   ร้อยละ 80 ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ

แผนงาน และด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

o ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  ระดับคะแนนการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ โดยจะท าการประเมินผล 2 มิติ 
- มิติผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจโดยการท าแบบทดสอบก่อน - 

หลังการรับฟังบรรยาย (Pre-Test และ Post-Test) (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5)  

- มิติของผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการในประเด็นต่าง ๆ  
เช่น การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
เป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5) 

 แผนการด าเนนิโครงการ 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             
2) จัดเตรียมข้อมลูฝึกอบรม             
3) จัดฝึกอบรม             
4) สรุปผลการด าเนินโครงการ             

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
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5.2   โครงการปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
 การด าเนินการ  จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ สลค. ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) การรับฟังการบรรยาย เพ่ือปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 
และส่งเสริมให้ข้ าราชการและบุคลากรมีคุณธรรม และปฏิบัติตนยึดมั่น ในจริยธรรม  
กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ (2) การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน  
เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เพ่ือคืนป่าสู่แผ่นดิน และเห็นถึงประโยชน์ของการรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 630,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขาธิการ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง    

o ผลผลิต  บุคลการ สลค. ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

o ผลลัพธ์  บุคลากร สลค. มีความตระหนักรู้ ประพฤติปฏิบัติตน และมีจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
สามารถน าแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ หลักการท างาน น าไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ รวมทั้งการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต   ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ

การปลุกจิตส านึกเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

o ตัวชี้วัดผลลัพธ์   บุคลากร สลค. สามารถประพฤติปฏิบัติตนและมีจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท สามารถปฏิบัติตนตามหลักการท างานและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีคุณธรรม โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การน าความรู้มาใช้ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเป็นผลดีต่อหน่วยงาน และการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ (ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5) 

 แผนการด าเนนิโครงการ 

 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             
2) ด าเนินโครงการ             
3) สรุปผลโครงการ             
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5.3   โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 การด าเนินการ จัดอบรมบุคลากรของ สลค. โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี (การฟังบรรยาย)  

และภาคปฏิบัติ (ฝึกปฏิบัติจริง) รวมจ านวน 6 ชั่วโมง เชิญวิทยากรจากส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก 
เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ือเป็นการลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง 
และของทางราชการ  

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 30,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต   บุคลากร สลค. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
o ผลลัพธ์  บุคลากร สลค. มีความรู้ความช านาญในการป้องกันเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย 

และสามารถระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้มีความปลอดภัยในการท างาน  
และเกิดผลดีต่อองค์กร   

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวช้ีวัดผลผลิต   บุคลากร สลค. ที่เข้ารับเข้ารับการฝึกอบรม 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์   หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว น าความรู้ความสามารถกลับไปใช้      

ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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             
2) ด าเนินการฝึกอบรม             
3) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
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5.4 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 การด าเนินการ จัดการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการท างานของระบบ

สารสนเทศที่มีการพัฒนาใหม่ เพ่ือให้บุคลากรของ สลค. ได้รับค าแนะน าและความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน จาก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศของ สลค. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 125,500 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ   กองบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต   บุคลากร สลค. ประมาณ 60 - 100 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ สลค.   

o ผลลัพธ์   บุคลากร สลค. สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลแนวใหม่ 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้ วัดผลสัมฤทธิ์   ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ารับการอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
o ตัวชี้วัดผลลัพธิ์   ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เข้ารับ

การฝึกอบรมในภาพรวม 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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) ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
2) เตรียมหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม             
3) เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรม             
4) จัดฝึกอบรม             
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
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5.5     โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงานดา้นสารสนเทศ 
 การด าเนินการ จัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลและสารสนเทศให้แก่บุคลากร สลค. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร ับทราบปัญหา   
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในปัจจุบัน  
เ พื ่อ เป ็นแนวทางการปร ับปร ุงการปฏ ิบ ัต ิง าน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 249,900 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  

o ผลลัพธ์  สลค. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติ 
งานราชการและการให้บริการประชาชนของ สลค. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  
โดยมีการบูรณาการด้านฐานข้อมูลเพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานราชการ  
ของ สลค. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้ วัดผลผลิต   ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมสัมมนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  

และสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มีรายงานสรุปผล 
การสัมมนาฯ ที่ ระบุ สรุปสาระส าคัญแนวทางการปฏิบัติ งานราชการของ สลค.  
ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือระบุข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 
แนวทางการปฏิบัติงานราชการของ สลค. ให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

o ตัวชี้ วัดผลลัพธ์    ร้อยละ 80 ของผู้ ใช้งาน/ผู้รับบริการงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสารสนเทศภายใน สลค. มีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศต่อการ
ปฏิบัติงานราชการและการให้บริการประชาชนในภาพรวม 

 แผนการด าเนนิโครงการ  

 
  
 
 
 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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) จัดเตรียมเนื้อหา สถานท่ี  
และประสานงานวิทยากร 

            

2) เสนอผู้บรหิารเพื่อขออนมุัตโิครงการ             
3) จัดท ารายละเอียด             
4) ด าเนินการสัมมนา             
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ             
6) ติดตามและประเมินผล             
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5.6     โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค. 
 การด าเนินการ จัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลและสารสนเทศให้แก่บุคลากร สลค. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร ับทราบปัญหา   
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในปัจจุบัน  
เ พื ่อ เป ็นแนวทางการปร ับปร ุงการปฏ ิบ ัต ิง าน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,123,900 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

o ผลผลิต  จ านวนกิจกรรม ความรู้ และจ านวนบุคลากร สลค. ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะความรู้ 

o ผลลัพธ์  บุคลากรของ สลค. ที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภาพรวมผลการปฏิบัติงานขององค์กร สลค. มีคุณภาพมากข้ึน 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้วัดผลผลิต บุคลากรระดับหัวหน้างาน ร้อยละ 10 ได้รับการพัฒนาการสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง 

(ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากร สลค.) นอกจากนี้จ านวนหัวข้อการฝึกอบรม เป้าหมายไม่
ต่ ากว่า 3 หัวข้อและก าหนดให้จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
เป้าหมายไม่ต่ ากว่า 3 องค์ความรู้ 

o ตัวชี้ วัดผลลัพธ์   ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

 แผนการด าเนนิโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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) เสนอขออนุมัติโครงการ             
2) ด าเนินกิจกรรมและสรุปผลฯ             
 2.2.1 ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
  หัวหน้างาน 

            

2.2.2 สัมมนา เพื่ อก าหนดต้นแบบ 
 Competency Model และ Training 
 Roadmap 

            

2.2.3 ฝึกอบรมความรู้ (KM Talk)             
3) ติดตามและประเมินผลโครงการ             
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5.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 
 การด าเนินการ ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและแก่นแท้

ของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการให้ความรู้และจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร เพ่ือจะได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การท างานได้อย่างถูกต้องและสุจริต 

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  จ านวน 75,000 บาท 
 ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 
o ผลผลิต    

- บุคลากร สลค. ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- บุคลากร สลค. มีคุณธรรมจริยธรรม และน าไปประยุกต์ใช้กับการท างาน 

o ผลลัพธ์    
- บุคลากร สลค. น าแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  

ในการปฏิบัติงาน 
- บุคลากร สลค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 การวัดผลสัมฤทธิ์  
o ตัวชี้ วัดผลผลิต   ร้อยละ 75 ของบุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เกี่ยวกับ 

หลักคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงการน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
o ตัวชี้วัดผลลัพธ์   ร้อยละ 75 ของบุคลาการ สลค. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้าน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 แผนการด าเนนิโครงการ  

 

  

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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) การก าหนดแนวทางการด าเนินการและ
ขออนุมัติโครงการ 

            

2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต/ิ 
จัดกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 

            

3) ศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ส่วนราชการอื่น/โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร/ิ 
ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 

            

4) จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร 
สลค. 
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รายละเอียดรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวเิคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี  

กบส. 914,900 

รวม 914,900 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์

รายการที่ 2  ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. กอค. 415,745,000 

รายการที่ 3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. กอค. 41,648,000 

รายการที่ 4   ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบตัรก ากับเครือ่งราชอสิริยาภรณ์
และสญัญาบัตรฯ 

กอค. 9,000,000 

รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบทะเบยีนฐานันดร กบส. กอค.  1,926,000 

ผูกผนังบประมาณปี 65  (7,704,000) 
รายการที่ 6  โครงการปรบัปรุงระบบงานพัสดุเครือ่งราชอสิริยาภรณ ์ กบส. กอค. 5,000,000 

รวม 473,319,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคญัในราชกิจจานุเบกษา 

รายการที่ 7 โครงการปรั บปรุ งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา 

 กบส. กอค. 2,000,000 

ผูกผนังบประมาณปี 65  (8,000,000) 
รวม 2,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกีย่วข้อง 

รายการที่ 8  โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ กบส. 4,975,500 
รวม 4,975,500 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 481,209,400 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี

สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องให้มีความพร้อมรองรับภารกิจ 
การประชุมคณะรัฐมนตรี 

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 914,900 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ ์             
2. จัดซื้อจัดจ้าง             
3. ติดตั้งและทดสอบระบบ             
4. อบรมและปฏิบัติงานจริง             
5. ประเมินผล             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

รายการที่ 2 การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  การด าเนินการ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจ านวนที่ก าหนด 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 415,745,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

 

 
 
รายการที่ 3 การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  การด าเนินการ จัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามจ านวนที่ก าหนด 
  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 41,648,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ประมาณการสรา้งเครื่องราชฯ และ 
แจ้งให้หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอราคาฯ 

            

2) จัดประชุม คกก. บริหารการสรา้ง - ซ่อม
เครื่องราชฯ ก าหนดชั้นตรา ราคา 
หน่วยงานผู้รับจา้ง 

            

3) ขออนุมัติด าเนินการจัดท าสัญญาจา้งฯ 
และส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

            

4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพสัดฯุ             
5) สุ่ม รับมอบ และตรวจเครื่องราชฯ             
6) จัดท าบันทึกส่งเอกสารเพื่อเบิกจา่ย

งบประมาณ 
            

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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) ประมาณการซ่อมเครื่องราชฯ และ 
แจ้งผู้รับจ้างเสนอราคาฯ 

            

2) ส ารวจเครื่องราชฯ รับคนื             
3) จัดประชุม คกก. บริหารการสรา้ง - ซ่อม

เครื่องราชฯ 
            

4) ขออนุมัติจัดท าสญัญาจ้างฯ             
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพสัดุฯ             
6) ผู้รับจ้างด าเนินการตามสัญญาจ้าง             
7) ตรวจรับงาน             
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รายการที่ 4 การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ 

  การด าเนินการ จัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ 
ตามจ านวนที่ก าหนด 

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 9,000,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ  กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

 
 
รายการที่ 5 โครงการปรับปรุงทะเบียนฐานันดร 

  การด าเนินการ ปรับปรุงระบบฐานันดรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และเหมาะสมกับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล 
กับระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกันโดยอัตโนมัติ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยความถูกต้อง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,926,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

หมายเหตุ งบประมาณต่อเนื่อง จ านวน 9,630,000 บาท  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,926,000 บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 7,704,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ครั้งท่ี 1             
2) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 2             
3) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 3             
4) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 4             
5) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 5             

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง             
4. จัดหาและพัฒนาระบบ             
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รายการที่ 6 โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดเุครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  การด าเนินการ ปรับปรุงระบบงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล
ทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์คงคลัง ทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์รับคืนและ 
เงินชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทะเบียนคุมสัญญาจ้างสร้าง-ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตลอดจนจัดท ารายงานบัญชีทรัพย์สินประจ าปี 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 5,000,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานสารสนเทศ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง             
4. จัดหาและพัฒนาระบบ             
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6. เริ่มใช้งานระบบจริง             
7. ติดตามและประเมินผล             
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

รายการที่ 7 โครงการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา 
  การด าเนินการ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา  

โดยมีระบบการรับเรื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย 
การจัดรูปแบบการตรวจพิสูจน์อักษร การจัดเล่ม ตอน ตลอดจนการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  
ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 2,000,000 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

หมายเหตุ งบประมาณต่อเนื่อง จ านวน 10,000,000 บาท  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2,000,000 บาท 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8,000,000 บาท 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง             
4. จัดหาและพัฒนาระบบ             



38  แผนปฏิบัติ ราชการส า นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการที่ 8 โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 การด าเนินการ ปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน สลค. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน และปริมาณงานที่ เ พ่ิมมากขึ้น  พร้อมทั้งจัดหา 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเวลาปฏิบัติงานซึ่งรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลและแก้ปัญหาการสแกนลายนิ้วมือยาก และด าเนินการ
ติดตั้งระบบให้กับบุคลากรของ สลค. ที่ปฏิบัติงานที่อาคารอนุรักษ์เอกสารส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 4,975,500 บาท  
 ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขาธิการ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 แผนการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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. จัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ             
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ             
3. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง             
4. จัดหาและพัฒนาระบบ             
5. ติดตั้งและทดสอบระบบ             
6. เริ่มใช้งานระบบจริง             
7. ติดตามและประเมินผล             
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ส่วนที่ 3  
การด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 

40
แผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ าหนัก 
(27) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ์ 2564 1 2 3 4 5 
1.1 ส่วนราชการที่จะเสนอเรื่องมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ.
เสนอเรื่องฯ อย่างเคร่งครัด 

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

4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1) สร้างความเข้าใจ
ให้แก่ส่วนราชการ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน
การเสนอเรื่องฯ ตาม 
พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ 
(ระเบียบฯ และแนวทาง
ปฏิบัติ) อย่างต่อเน่ือง  
2) พัฒนา/ถ่ายทอด/
บริหารจัดการองค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี และ
การจัดท าร่างมติ
คณะรัฐมนตรี 
3) เสริมสร้าง/พัฒนา
เทคโนโลยแีละแนวปฏิบัติ
ในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี 
4) จัดท าและปรับปรุง
คู่มือการปฏิบัติงาน 

1.2 บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้
ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูล
ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตร ี(กนธ., กวค., 
กสค., กอค.) 
 

3 8.75 ต่ ากว่า 
8.75 

- - - 8.75 

1.2.2 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ท่ีมีความเห็นของ สลค. 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., 
กวค., กสค., กอค.) 
 

4 ร้อยละ 100 ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 
100 

 1.2.3 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามความเห็นของ สลค. (กนธ., กวค., กสค., กอค.)  
 

3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

1.3 มติคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
 

1.3.1 จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการท่ี 
ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน
หรือ.ไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ (กนธ., กพต., กวค., 
กสค., กอค.) 
 

4 0 เรื่อง 1 เรื่อง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 เรื่อง 
 

 1.3.2 ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบร่าง 
อนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (กคอ.)
 
 

3 ร้อยละ 92 ร้อยละ 
88 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
92 

ร้อยละ 
94 

ร้อยละ 
96 

1.4 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1.4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ประสานงานใน
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90  

1.4.2 จ านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ าเป็น/
เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

3 0 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0 ครั้ง 
  

  



   
 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 
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ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2564
 41

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(20) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2564 1 2 3 4 5 
2.1 ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ส่วนราชการ
รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(กสค.) 
 

5 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
76 

ร้อยละ 
78 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
84 

1) พัฒนาฐานข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
นโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
2) พัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
นโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
3) พัฒนากลไกผู้
ประสานงานคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภา (ปคร.) 
4) พัฒนาองค์ความรู้ใน
การติดตามผลการ
ด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี 
5) พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ ทัน
ต่อสถานการณ์ และก้าว
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น 

2.1.2 ร้อยละความส าเร็จในการประสานงาน/
ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด (กสค.) 
 

5 ร้อยละ  
100 

ต่ ากว่า
ร้อยละ 
100 

 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 
100 

 

2.2 ครม. มีข้อมูลการติดตามผล
การด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 

2.2.1 จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีรายงาน
ผลการด าเนินการตามนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรี อย่างครบถ้วน ท่ีปรับปรุงหรือจัดท า
ขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กพต.) 
 

5 6 เรื่อง/ไตร
มาส 

4 เรื่อง/
ไตรมาส 

5 เรื่อง/
ไตรมาส 

6 เรื่อง/
ไตรมาส 

7 เรื่อง/
ไตรมาส 

8 เรื่อง/
ไตรมาส 

2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติ
คณะรัฐมนตรี (กพต.) 
 

5 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
90 

 
 
 
 



 

หมายเหตุ การก าหนดตัวชี้วัด แบ่งเป็น  คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดย สลค.    คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ-มาตรา 44) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2564 1 2 3 4 5 
3.1 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการ
ในพระองค์เป็นไปตามโบราณ
ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ 
ท่ีสมพระเกียรติ 

3.1.1 จ านวนครั้งท่ีการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีน่ัง
ผิดพลาด (กอค.) 
 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาองค์ความรู้/
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
2) พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 
3) พัฒนาเครือข่ายการ
ประสานงานเกี่ยวกับ
ราชการในพระองค์ 
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
ราชการในพระองค์ 

3.1.2 จ านวนครั้งท่ีการขอพระราชทานพระมหา
กรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) 

6 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 

3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
ราชการในพระองค์ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่
แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กอค.) 

3 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(15) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2564 1 2 3 4 5 
4.1 ระบบงานราชกิจจานุเบกษา 
มีมาตรฐาน 

4.1.1 จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถน าเรื่องประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด (กรจ.-กอค.) 
 

4 0 ครั้ง 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 1) พัฒนาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบงาน 
ราชกิจจานุเบกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบและ
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
3) พัฒนากระบวนการ
เผยแพร่ในราชกิจจา-
นุเบกษาให้รองรับกับ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
4) พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะรองรับเทคโนโลยี
ในการเผยแพร่ 

 4.1.2 ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (กรจ.-กอค.) 
 

4 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
4.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎหมาย และข้อมูลส าคัญ 

4.2.1 ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญ
ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-
กอค.) 
 

4 ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 
4.3 ประชาชนรับรู้ข้อมูลส าคัญใน 
ราชกิจจานุเบกษาอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
 

4.3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้
ข้อมูลผ่านช่องทางท่ีเผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., 
กรจ.-กอค.) 

3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2.5 

ร้อยละ 
3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(23) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2564 1 2 3 4 5 
5.1 บุคลากรมีศักยภาพสูงและ
ปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์  
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร สลค.  
ในอนาคต 

5.1.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ี
ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด (สลธ., กบส., กพร.) 
 

3 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
60 
 

ร้อยละ  
70 
 

ร้อยละ  
80 
 

ร้อยละ  
90 
 

ร้อยละ 
100 

 

1) พัฒนาบุคลากรให้
สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาในอนาคตและมี
ทักษะในการวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง) 
2) พัฒนาบุคลากรให้
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
(ทุกกลุ่มภารกิจ) 
3) พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
4) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัย 
5) ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ทันสมัย และสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้ในทุก
สถานการณ์ 

5.1.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.) 
 

3 ร้อยละ 65 ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

5.2 ระบบการบริหารจัดการและ
ระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
และทันสมัย 

5.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management) (สลธ.) 
 

4 ระดับ 5 - - - - ระดับ 5 

 (1) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (4) จัดท าแผนสร้าง
ความผูกพนัของ
บุคลากร แล้ว

เสร็จ 
 

จัดท าแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร ไม่
แล้วเสร็จ 

- - - จัดท าแผน
สร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร 
แล้วเสร็จ 

 5.2.2 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.) 
 
 

3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

 5.2.3 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., ส านัก/กอง/กลุ่ม)
 
 

3 
 

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ ์
ที่ก าหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

 5.2.4 ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (กบส.) 
 

4 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 
(23) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล 
กลยุทธ์ 

2564 1 2 3 4 5 
5.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) (ศปท., ส านัก/กอง/กลุ่ม)  
 

3 
 

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

ส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ 
ที่ส านักงาน 

ป.ป.ช.
ก าหนด 

- - - ผ่านการ
ประเมนิตาม

เกณฑ์ที่
ส านักงาน 
ป.ป.ช.
ก าหนด 

6) ส่งเสริมและพัฒนา
กลไกธรรมาภิบาล 
ต่อต้านทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและการรายงานผลการด าเนินการ 

 



 
48

แผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ

 พ
.ศ. 2564  

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ชื่อโครงการ/รายการ    (1)          
แผนงาน (ระบุได้มากกว่า 1 แผน)  (2)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  แผนปฏิบัติการดิจิทัล   แผนอื่น ๆ ....................... 
ผู้รับผิดชอบ    (3)         
งบประมาณ งบประมาณ    (4)  จ านวน  (5) บาท 
ชื่อผู้ประสานงาน    (6)    หมายเลขโทรศัพท์     (7)         

กิจกรรม 
(8) 

ร้อยละของ
กิจกรรม 

(9) 

ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

(10) 

ร้อยละของ
ผลการ

ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

(11) 

ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
ใช้ไป 
(14) 

หมายเหตุ 
(15) ตามแผน 

(12) 
ด าเนินการจริง 

(13) 

        
        
        

  รวมร้อยละ 
ตามผลการด าเนินกิจกรรม 

     

(16) ประเมินสถานะของโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  ด้านล่างนี้) 
 เป็นไปตามก าหนดเวลา  ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา (กรุณาระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา) 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  

 

ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต  (17)     (19)    
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (18)     (20)   
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ค าอธิบายแบบรายงานผลการด าเนินโครงการและรายการจัดซือ้จัดจา้งที่ส าคัญ 
   
 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/รายการจัดซื้อจัดจ้างของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 20 ช่อง ดังนี้ 
ช่องท่ี 1  ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการ/รายการที่ด าเนินการ  
ช่องท่ี 2  แผนงาน ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  โดยระบุได้มากกว่า 1 แผน 
ช่องท่ี 3  ผู้รับผิดชอบ ระบหุน่วยงานผู้เป็นเจ้าของโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 4  งบประมาณ ระบุประเภทงบประมาณ 
ช่องท่ี 5 จ านวน ระบุจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ช่องท่ี 6 ชื่อผู้ประสานงาน ระบชุื่อผู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 7 หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) ระบหุมายเลขโทรศัพทผ์ู้ประสานงานโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 8 กิจกรรม ระบุกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 9 ร้อยละของกิจกรรม ระบุสัดส่วนความส าคัญของกิจกรรมโดยก าหนดเป็นร้อยละ รวมทุก

กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 
ช่องท่ี 10  ผลการด าเนินการตามกิจกรรม/ปัญหาและอุปสรรค แสดงข้อมูลหรืออธิบายผลการ

ด าเนินการตามกิจกรรม และสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ/รายการ 

ช่องท่ี 11 ร้อยละของผลการด าเนินการตามกิจกรรม ระบุสัดส่วนของกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยก าหนดเป็นร้อยละ รวมความส าเร็จทุกกิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 

ช่องท่ี 12 ระยะเวลาด าเนินการตามแผน ระบุเดือน ปี ที่คาดว่าจะด าเนินกิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ/รายการ 

ช่องที่ 13 ระยะเวลาด าเนินการจริง ระบุเดือน ปี ที่ด าเนินการจริง 
ช่องท่ี 14 งบประมาณใช้ไป ใส่จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงในการด าเนินโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 15 หมายเหตุ ระบุค าอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ช่องท่ี 16  ประเมินสถานะของโครงการ ระบุสถานะของโครงการ หากโครงการ/รายการล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลาให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ช่องท่ี 17 ตัวช้ีวัดผลผลิต ระบุตัวชี้วัดผลผลิตที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 18 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ/รายการ 
ช่องท่ี 19 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดผลผลิต ระบผุลการด าเนินการตามตัวชี้วัดผลผลิต 
ช่องท่ี 20 ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระบผุลการด าเนินการตามตัวชี้วัดผลลัพธ์  

หมายเหตุ 1. ส านักงานเลขาธิการ (สลธ.) จะจัดท ารายงานผลการด าเนินการในภาพรวมเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
 2. กรณีที่ส านักและกองจัดท ารายละเอียดของโครงการครบถ้วน สลธ. จะใส่ข้อมูลในช่องที่ 1-5, 8, 12 และ 
17-18 ให้เรียบร้อย โดยส านักและกองจะเป็นผู้จัดกรอกข้อมูลในช่องที่ 6-7,  9-11, 13-16 และ 19-20 
 3. หากส านักและกองมีความจ าเป็นต้องปรับแก้ข้อมูลส าคัญของโครงการ เช่น กิจกรรมหรือระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนจากที่เคยก าหนดไว้เดิม ขอให้ส่งรายละเอียดให้ สลธ. ด้วย 
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แบบติดตามและรายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2560 - 2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบุส านัก กอง กลุ่ม หรือศูนย์............. 

 
หัวข้อ ค ำอธิบำย 

ตัวชี้วัด ระบุช่ือตัวช้ีวัด 

1. ความหมาย/ค าอธิบายตัวชี้วัด อธิบายรายละเอียดของตัวช้ีวัด (โดยสังเขป)  

2. ยุทธศาสตร์  ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

3. เป้าประสงค์ ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตวัช้ีวัด 

4. สูตรในการค านวณ ระบุวิธีการค านวณผลการด าเนินการตัวช้ีวัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยท่ีวัด) 

5. หน่วยที่วัด ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรปูของ จ านวน ร้อยละ สดัส่วน อัตราสว่น อัตรา ค่าเฉลีย่  

6. ความถี่ในการเก็บข้อมลูและรายงาน ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ 12 เดือน 

7. แหล่งของข้อมูล ระบุแหล่งของข้อมูล  เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมลู 

8. หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ระบุส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บข้อมลู  

9. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงาน
ผล 

ระบุช่ือ-นามสุกล..................................................... ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์  ..........................................  หมายเลขโทรศัพท์ 
................................... 

10. ผู้ต้ังเป้าหมาย ระบุช่ือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจ าส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร ์

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุช่ือส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรบัผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 

12. หน่วยงานที่สนับสนนุ ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุช่ือส านกั/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการตามตัวช้ีวัด หากไม่มีให้ใสเ่ครื่องหมาย  
หน้าข้อความ “ไม่มหีน่วยงานสนบัสนุน”   
  ทุกส ำนัก/กอง  หรือเฉพำะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค. 
  กคอ.  กพน.  กตส.  กพร.  ศปท. 
 ไม่มีหน่วยงำนสนับสนุน 
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หัวข้อ ค ำอธิบำย 
13. ข้อมูลปฐีาน ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง 

 ปี ....  ปี ....  ปี ....  

14. ค่าเป้าหมาย ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด 

15. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด 

 1 2 3 4 5 

16. น้ าหนัก (ร้อยละ) ระบุค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 

17. เง่ือนไข ระบุเงื่อนไขความส าเร็จตัวช้ีวัด 

18. หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) 

19. รายละเอียดผลการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. .... (1 ตุลาคม ....- 30 กันยายน ....) โดยสังเขป 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดมาพอเข้าใจ 

20. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  แนวทางแก้ไข 
 ระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมาพอเข้าใจ   ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

21. ปัจจัยเสี่ยงส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ระบุปัจจยัเสีย่งส าคญัที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 

22. การค านวณคะแนน 
จากผลการด าเนินงาน 
(ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้กรอก) 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ระบุค่ำน  ำหนัก 
ระบุผลการด าเนินงานเป็นตัวเลข 

ตามข้อ 19 
ระบุค่าคะแนนท่ีได ้

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระบุค่าคะแนนท่ีได้ โดยค านวณจากสูตร  
ค่าคะแนนท่ีได้ X น้ าหนักตัวช้ีวัด 

 น้ าหนักรวมทั้งหมด 

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหำร, รำยงำนกำรประชุม, ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินกำร ฯลฯ)  
ระบุเอกสารส าคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ  รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการด าเนินการ ฯลฯ 
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ส่วนที่ 5  
ภาคผนวก 
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อ านาจหน้าที่ของสว่นราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
1. ส านักงานเลขาธิการ 

(1) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพ่ือควบคุม ประสานงานและติดตามกระบวนการน าเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการน าเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอ่ืน ๆ   

แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ตลอดจนการประชุมภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ์ของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(5) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(7) ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี งานพิพิธภัณฑ์ งานห้องสมุดคณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
(8) ปฏิบัติราชการทั่วไปของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ 

ของส่วนราชการใดในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ตามที่ 

ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม 
(2) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรี  

คณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท ารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ 

ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

                                                 
 ล าดับที่ 1 - 13 เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559  
 ล าดับที่ 14   เป็นอ านาจหน้าที่ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เร่ือง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ ์ 

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เป็นส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หนว่ยบรกิารรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549 
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3. กองนิติธรรม  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และแจ้งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว  
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย  
และประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรงลง  
พระปรมาภิไธย 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและ 
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการน าร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(4) ประสานการจัดท าค าชี้แจงและค าให้การต่อศาล และองค์กรอิสระต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  
และประสานติดตามการด าเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในนามคณะรัฐมนตรี 

(5) ประสานงานกับรัฐสภาในการน าร่างกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ
มาเพ่ือพิจารณาก่อนรับหลักการ ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการไปร่วมประชุม ชี้แจง และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

(6) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ค าพิพากษา 
และค าวินิจฉัยของศาล และเรื่องส าคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 

(7) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. กองบริหารงานสารสนเทศ  
(1) เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์  จัดเก็บ ประมวล  และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 

แก่คณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(2) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้บริการแก่ส่วนราชการ 
ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(3) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 

(4) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์  และประมวลมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ งข่าวสารเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(2) ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 

(3) ประมวล ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
การบริหารราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(4) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ  
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(5) ก าหนดแนวทาง ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามนโยบายพิเศษ 
ของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ  

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่ งการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร  
การพัฒนาระบบราชการ ความมั่นคง และการต่างประเทศ และแจ้งค าสั่งนายกรัฐมนตรี  
มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) ด าเนินการเกี่ ยวกับการจัดท ามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ งตอบข้อหารือมติคณ ะรัฐมนตรี 
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

(3) ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเรื่องที่มิใช่ 
ร่างกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(4) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
และการประชุมอื่น  

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  
(1) ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 

ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดท า
และเผยแพร่รายงานแสดงผลการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(2) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) ศึกษา วิเคราะห์  และจัดท าข้อมูลสนับสนุนการจัดท าค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือแถลงต่อรัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จัดท าข้อมูล 
ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ในการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ รวมทั้งจัดท าข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบาย 
และผลการด าเนินงานของรัฐบาล 

(4) ด าเนิ นการพัฒนา ก าหนดวิธีการ  แนวทาง รูปแบบ และวิธีปฏิบั ติ ในการด าเนิน งาน  
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเรื่อง  
และการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(5) ด าเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติ งานของ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

(6) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(7) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผล 

การด าเนินงานประจ าปี  การบริหารการควบคุมภายในและการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง  
ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัด เพ่ือประเมินผล  
การปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  

8. กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
(1) ก าหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งวางแผนและประสานงานกับ

ส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่าง ๆ 
และงานเสด็จพระราชด าเนิน 

(2) ปฏิบัติงานลิขิต การรักษา และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา  

หรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย หรือระเบียบประเพณี  
การสถาปนาพระอิสริยยศ ฐานั นดรศักดิ์ แห่ งพระราชวงศ์ และสมณ ศักดิ์  การแต่ งตั้ ง  
และการพ้นจากต าแหน่งของข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี ตลอดจนการจัดท าประกาศพระบรมราชโองการ 
ที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
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(4) ก าหนดมาตรฐาน  หลั ก เกณ ฑ์  ระ เบี ยบ  และวิ ธี ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้าง การซ่อมและการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(5) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ 
ฐานันดรศักดิ์ ยศ ต าแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(6) ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และจัดล าดับการประกาศเรื่องต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษา จัดท าข้อมูล
ราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเรื่องส าคัญต่าง ๆ  
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(1) ประสานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแล  

และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

(2) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตร ี
(1) ประสานงานและก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(2) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย  

และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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12. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(1) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ หน่วยงานกลางต่าง ๆ 

และส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

13. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล 
ทีเ่กี่ยวข้องเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
(1) ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี 
(2) รับสมคัรสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์  

และก าหนดการต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ 
(4) รับผลิตสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากทั้งส่วนราชการและเอกชน 
(5) จัดท าธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร การ์ดเชิญ รายงาน รวมทั้งการเย็บปกหนังสือ 

และถ่ายเอกสาร 
(6) จัดท าและจ าหน่ายหนังสือที่มุ่งเน้นรูปแบบหนังสือทางด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบต่าง ๆ 

ของทางราชการ หนังสือเรียนของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ  
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