สํานักราชเลขาธิการ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕

คํานํา
สํ านั ก ราชเลขาธิก ารเปน สว นราชการไม สั ง กั ด สํานั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวงหรื อ
ทบวงอยู ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมีราชเลขาธิการรั บผิดชอบในการบริหาร
ราชการ มีหนาที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ทั้งในราชการแผนดินและ
ส ว นพระองค และงานเลขานุ ก ารในพระองค ส มเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถ สมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า จุ ฬ าภรณ ว ลั ย ลั ก ษณ
อัครราชกุมารี และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจน
งานเลขานุการของคณะองคมนตรี เพื่อประสานราชการระหวางพระมหากษัตริย พระบรม
วงศานุวงศ กับรัฐบาล รัฐสภา หนวยงานอื่น และประชาชนใหเปนไปโดยเรียบรอย
ภารกิจ สําคั ญของสํานักราชเลขาธิ การ คื อ การปฏิ บัติ งานถวายและสนองพระราช
กระแส ทั้งในราชการแผนดินและสวนพระองค รวมทั้งงานเลขานุการในพระองคพระบรมวงศ
และพระอนุวงศ ตลอดจนงานเลขานุการคณะองคมนตรี อีกทั้งเปนแหลงรวบรวมขอมูลสําคัญ
ทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ ได รวมถึง
ดําเนินการเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศและพระอนุวงศ และยังทําหนาที่ประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการตามพระราชดําริ รวมถึงการขอพระราชทานพระมหากรุณา
ในเรื่องตาง ๆ การทูลเกลาฯ ถวายเงินและสิ่งของ การติดตามและประเมินผลโครงการตาม
พระราชดําริ เปนตน
ดั้งนั้น เพื่อใหการจัดทํากรอบแนวทางการบริหารราชการของสํานักราชเลขาธิการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
ในชวงระยะเวลา ๔ ป ตามกรอบนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา สํานักราชเลขาธิการ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) ขึ้น เพื่อสนองนโยบายดังกลาว และเปน
สวนหนึ่งในแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สารบัญ
หนา
วิสัยทัศนของสํานักราชเลขาธิการ

๑

พันธกิจของสํานักราชเลขาธิการ

๑

หนาที่ของสํานักราชเลขาธิการตามกฎหมาย

๒

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร ฯ

๓

ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธหลัก ของยุทธศาสตรที่ ๑

๔

ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตรที่ ๑

๕

ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธหลัก ของยุทธศาสตรที่ ๒

๖

ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตรที่ ๒

๗

ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธหลัก ของยุทธศาสตรที่ ๓

๘

ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตรที่ ๓

๙

ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธหลัก ของยุทธศาสตรที่ ๔

๑๐

ผูรับผิดชอบ ยุทธศาสตรที่ ๔

๑๑

ภาคผนวก

๑๒

 ตารางรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป

๑๓

 โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรของ สํานักราชเลขาธิการ

๑๗

 โครงสรางสํานักราชเลขาธิการ

๒๑

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

๒๒

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๑

สํานักราชเลขาธิการ
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานที่มีหนาที่ตองธํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
มุ ง เน น ถวายงานราชการแผ น ดิ น และงานส ว นพระองค ใ ห เ ป น ไป
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย บนพื้ น ฐาน
การประสานความรวมมือกับองคกรและหนวยงานตางๆ
พันธกิจ
๑. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ทั้งในราชการ
แผนดินและสวนพระองค รวมทั้งงานเลขานุการในพระองคพระบรมวงศานุวงศ
ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
๒. ประสานงานระหวางสถาบันพระมหากษัตริย กับรัฐบาล รัฐสภา
หนวยราชการ องคกรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งประชาชนทัว่ ไปให
เปนไปโดยเรีลั
ยบร
อย ะงานของสํานักราชเลขาธิการ
กษณ
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ
๑. และสนองพระราชกระแสรั
ปฏิบัติงานในหนาที่ประสานราชการระหว
างพระมหากษั
รัฐบาลและรั
บสั่งเกี่ยวกับการบํ
าบัดทุกขบําตรุริงยสุกขับของพสกนิ
กร ฐสภา
ตลอดจนต
งประเทศและภายในประเทศให
เปนไปโดยเรีจยพระเจ
บรอยาอยูหัว
๔. าเผยแพร
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็
๒. สมเด็
รวบรวมหลั
กฐานทางประวั
ติศาสตร
ี่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษั
ตริยและราชวง
จพระนางเจ
าฯ พระบรมราชิ
นนี ทาถและพระบรมวงศานุ
วงศ ใหประชาชน
พระราชประเพณี
ได
รับทราบอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ
๓. ดําเนินก๕.ารรปฏิางพระราชดํ
รัส พระบรมราโชวาทและพระบรมราชโองการ
บัติงานอื่นาใดตามที
่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของ
๔. สํโครงการพระราชดํ
านักราชเลขาธิการาริเกี่ยวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุขกับพสกนิกร

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๒

หนาที่ของสํานักราชเลขาธิการตามกฎหมาย
อํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารตามพระราชกฤษฎี ก าการแบ ง ส ว น
ราชการสํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามมาตรา ๔ ใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑. ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารในพระองค พ ระมหากษั ต ริ ย ทั้ ง ในราชการแผ น ดิ น และส ว น
พระองค และงานเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี และพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
๒. ประสานราชการระหว า งพระมหากษั ต ริ ย กั บ รั ฐ บาล รั ฐ สภา องคมนตรี
พระบรมวงศานุวงศ และประชาชนใหเปนไปโดยเรียบรอย
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ
๔. ดําเนินการสนองพระราชกระแสอันเกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขของพสกนิกร
๕. ติ ด ต อ และประสานงานกั บ บุ ค คล องค ก าร หรื อ หน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ตางประเทศ
๖. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการ
๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๓

ความเชือ่ มโยง
ระหวางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานที่มีหนาที่ตองธํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย มุงเนนถวายงานราชการแผนดินและ
งานสวนพระองคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผานการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐานการประสาน
ความรวมมือกับองคกรและหนวยงานตางๆ

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๑
การปฏิบัติงาน
เลขานุการในพระองค
พระมหากษัตริยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๒
สงเสริมความสัมพันธ
ระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยกับ
หนวยงานภายนอกให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เปาประสงค

เปาประสงค

การปฏิบัติงาน
เลขานุการในพระองค
พระมหากษัตริย
พระบรมวงศานุวงศ
และงานเลขานุการ
คณะองคมนตรี ให
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ


ประสานงานระหวาง
สถาบันพระมหากษัตริย
กับหนวยงานภายนอก
อยางมีประสิทธิภาพ


ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๓
ดําเนินการสนองพระราช
กระแสในการพระราชทาน
พระมหากรุณาในเรื่อง
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ประเด็น
ยุทธศาสตรที่ ๔
สงเสริมใหบุคคลภาย
นอกไดรับรูพระราช
กรณียกิจใหเปนที่
ประจักษมากยิ่งขึ้น

เปาประสงค

เปาประสงค

พระราชทานพระมหา
กรุณาแกพสกนิกรทุก
หมูเหลา
 สนองพระราชกระแส
อยางรวดเร็ว

เผยแพรพระราชกรณียกิจสูสาธารณะ
ทั้งในและตางประเทศ
 เชิดชูพระเกียรติคุณ
ใหเปนทีป่ ระจักษ





แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
การปฏิบัติงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

เปาประสงค



เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร



การปฏิบัติงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย
พระบรมวงศานุวงศ และงานเลขานุการคณะองคมนตรี
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ปริมาณงานการดําเนินงานดานเลขานุการในพระองค
พระบรมวงศ และงานเลขานุการคณะองคมนตรี
รอยละของการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตภารกิจทีก่ ําหนดไว

เปาหมาย ๕๒ - ๕๕
๘๕,๐๐๐ เรื่อง
๑๐๐

กลยุทธหลัก
 พัฒนาการปฏิบัติงานดานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย
 พัฒนาบุคลากร สรางจิตสํานึก และปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดี
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 พัฒนาองคความรูขององคกร

หนา ๔

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๕

เจาภาพหลัก
 กองกลาง
 กองการตางประเทศ
 กองการในพระองค
 กองขาว
 กองโครงการสัมพันธ
 กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 กองนิติการ
 กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 กองศิลปาชีพ
 สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
สงเสริมความสัมพันธระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับหนวยงานภายนอก
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

เปาประสงค



เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร



ประสานงานระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับหนวยงาน
ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ
เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ปริมาณงานที่ไดประสานงานระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริยกับหนวยงานภายนอก
รอยละของการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตภารกิจทีก่ ําหนดไว

เปาหมาย ๕๒ - ๕๕
๖๔,๐๐๐ เรื่อง
๑๐๐

กลยุทธหลัก






ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม และโบราณราชประเพณี
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหทันตอ
สถานการณปจจุบัน
พัฒนาระบบฐานขอมูล และแลกเปลีย่ นขอมูลกับหนวยงานภายนอก
ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

หนา ๖

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๗

เจาภาพหลัก
 กองกลาง
 กองการตางประเทศ
 กองการในพระองค
 กองขาว
 กองโครงการสัมพันธ
 กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 กองนิติการ
 กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 กองศิลปาชีพ
 สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๘

ประเด็นยุทธศาสตร
ทธศาสตรที่ ๓
ดําเนินการสนองพระราชกระแสในการพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

เปาประสงค



พระราชทานพระมหากรุณาแกพสกนิกรทุกหมูเหลา
สนองพระราชกระแสอยางรวดเร็ว



เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย



เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ปริมาณงานขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ

และปริมาณงานการสนองพระราชกระแส
รอยละของการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตภารกิจทีก่ ําหนดไว

กลยุทธหลัก




มุงผลสัมฤทธิข์ องงาน
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและหนวยงาน
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อสนองพระราชกระแส

เปาหมาย ๕๒ - ๕๕
๔๗,๐๐๐ เรื่อง
๑๐๐

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๙

เจาภาพหลัก
 กองกลาง
 กองการตางประเทศ
 กองการในพระองค
 กองขาว
 กองโครงการสัมพันธ
 กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 กองนิติการ
 กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 กองศิลปาชีพ
 สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๑๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
สงเสริมใหบุคคลภายนอกไดรับรูพระราชกรณียกิจใหเปนที่ประจักษมากยิ่งขึ้น
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

เปาประสงค



เผยแพรพระราชกรณียกิจสูส าธารณะทั้งในและตางประเทศ
เชิดชูพระเกียรติคุณใหเปนทีป่ ระจักษ



เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย



เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ปริมาณงานการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
รอยละของการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตภารกิจทีก่ ําหนดไว

เปาหมาย ๕๒ - ๕๕
๒๔,๐๐๐ เรื่อง
๑๐๐

กลยุทธหลัก





เผยแพร ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชนผานสื่อมวลชนอยางกวางขวาง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ
ประชุมหารือรวมกับหนวยงานภายนอก และสื่อมวลชนตางๆ
รวบรวมขอมูลและสื่อประเภทตางๆ มาจัดทําเปนฐานขอมูล

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๑๑

เจาภาพหลัก
 กองกลาง
 กองการตางประเทศ
 กองการในพระองค
 กองขาว
 กองโครงการสัมพันธ
 กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 กองนิติการ
 กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 กองศิลปาชีพ
 สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ .๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ภาคผนวก

หนา ๑๒

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๑๓

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
สํานักราชเลขาธิการ
วิสัยทัศน “เปนหนวยงานที่มีหนาที่ตองธํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย มุงเนนถวายงานราชการแผนดินและงานสวนพระองคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผานการบริหารจัดการที่
ทันสมัย บนพื้นฐานการประสานความรวมมือกับองคกรและหนวยงานตางๆ”
ประเด็น
ยุทธศาสตร
๑. การปฏิบัติงาน
เลขานุการใน
พระองค
พระมหากษัตริยให
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

การปฏิบัติงานเลขานุการ
ในพระองคพระมหากษัตริย
พระบรมวงศานุวงศ และงาน
เลขานุการคณะองคมนตรี
ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

ปริมาณงานการ
ดําเนินงานดาน
เลขานุการในพระองค
พระบรมวงศ และงาน
เลขานุการคณะ
องคมนตรี



เปาหมาย

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

กลยุทธ

เจาภาพ

๘๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐  พัฒนาการปฏิบัติงานดานเลขานุการใน ทุกหนวยงาน
ในสังกัดสํานัก
เรื่อง
พระองคพระมหากษัตริย
ราชเลขาธิการ
 พัฒนาบุคลากร สรางจิตสํานึก และ
ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ดี
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร





พัฒนาองคความรูขององคกร

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
๒. สงเสริมความ  ประสานงานระหวาง
สัมพันธระหวาง
สถาบันพระมหากษัตริยกับ
สถาบันพระมหา
หนวยงานภายนอกอยางมี
กษัตริยกับหนวย ประสิทธิภาพ
งานภายนอกใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
ปริมาณงานที่ได
ประสานงานระหวาง
สถาบัน
พระมหากษัตริยกับ
หนวยงานภายนอก

เปาหมาย

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

กลยุทธ

๖๔,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐  ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม และโบราณ
เรื่อง
ราชประเพณี
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลด
ขั้นตอนการทํางาน เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงใหทันตอสถานการณ
ปจจุบัน



พัฒนาระบบฐานขอมูล และแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับหนวยงานภายนอก



ประชุมหารือรวมกับหนวยงาน
ภายนอก เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ



หนา ๑๔

เจาภาพ
ทุกหนวยงาน
ในสังกัดสํานัก
ราชเลขาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
๓. ดําเนินการ
 พระราชทานพระมหา
สนองพระราช
กรุณาแกพสกนิกรทุกหมู
กระแสในการ
เหลา
พระราชทานพระ
มหากรุณาในเรื่อง  สนองพระราชกระแสอยาง
รวดเร็ว
ตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
ปริมาณงานขอ
พระราชทานพระมหา
กรุณาในเรื่องตาง ๆ
และปริมาณงานการ
สนองพระราชกระแส

เปาหมาย

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๔๗,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
เรื่อง

กลยุทธ


มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ
หนวยงาน



ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อ
สนองพระราชกระแส



หนา ๑๕

เจาภาพ
ทุกหนวยงาน
ในสังกัดสํานัก
ราชเลขาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ประเด็น
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
ปริมาณงานการ
๔. สงเสริมให
 เผยแพรพระราชกรณียกิจ
เผยแพรพระราช
บุคคลภายนอก
สูสาธารณะทั้งในและ
กรณียกิจ
ไดรับรูพระราช
ตางประเทศ
กรณียกิจใหเปนที่
ประจักษมากยิ่งขึ้น  เชิดชูพระเกียรติคุณใหเปน
ที่ประจักษ

เปาหมาย

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๒๔,๐๐๐
เรื่อง

๕,๐๐๐

๖,๐๐๐

๗,๐๐๐

๖,๐๐๐

กลยุทธ
เผยแพร ประชาสัมพันธใหขอมูล
ขาวสารแกสาธารณชนผานสื่อมวลชน
อยางกวางขวาง



พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเผยแพรพระราชกรณียกิจ



ประชุมหารือรวมกับหนวยงาน
ภายนอก และสื่อมวลชนตางๆ



รวบรวมขอมูลและสื่อประเภทตางๆ มา
จัดทําเปนฐานขอมูล



หนา ๑๖

เจาภาพ
ทุกหนวยงาน
ในสังกัดสํานัก
ราชเลขาธิการ

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๑๗

โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร
ธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

งบประมาณ
ป ๕๒ – ๕๕
(บาท)
ปริมาณงานการ ทุกหนวยงาน ๕๐๕,๓๑๔,๑๐๐
๑. การปฏิบัติงาน  พัฒนาการปฏิบัติงานดาน
ในสังกัด
ดําเนินงานดาน
เลขานุการใน
เลขานุการในพระองค
สํานักราช
เลขานุการใน
พระองค
พระมหากษัตริย
พระองค พระบรม เลขาธิการ
พระมหากษัตริยให
 พัฒนาบุคลากรสราง
วงศ และงาน
มีประสิทธิภาพ
จิตสํานึกและปลูกฝงวัฒนธรรม เลขานุการคณะ
ยิ่งขึ้น
องคกรที่ดี
องคมนตรี
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสื่อสาร



พัฒนาองคความรูของ
องคกร



โครงการ /
กิจกรรมหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ป ๕๒
(บาท)

ป ๕๓
(บาท)

๑๕๖,๘๓๔,๘๐๐

๑๓๓,๖๙๘,๗๐๐

ป ๕๔
(บาท)

ป ๕๕
(บาท)

๑๐๕,๗๓๕,๕๐๐ ๑๐๙,๐๔๕,๑๐๐

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

๒. สงเสริมความ  ธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม
สัมพันธระหวาง
และโบราณราชประเพณี
สถาบันพระมหา
กษัตริยกับหนวย  ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
งานภายนอกใหมี ลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงใหทัน
ตอสถานการณปจจุบัน
พัฒนาระบบฐานขอมูล และ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับ
หนวยงานภายนอก



ประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อให
การทํางานมีประสิทธิภาพ



โครงการ /
กิจกรรมหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปริมาณงานที่ได
ประสานงาน
ระหวางสถาบัน
พระมหากษัตริย
กับหนวยงาน
ภายนอก

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด
สํานักราช
เลขาธิการ

งบประมาณ
ป ๕๒ – ๕๕
(บาท)
๓๙๗,๐๓๓,๑๐๐

ป ๕๒
(บาท)

ป ๕๓
(บาท)

๑๒๓,๒๒๘,๐๐๐

๑๐๕,๐๔๙,๐๐๐

ป ๕๔
(บาท)
๘๓,๐๗๗,๘๐๐

หนา ๑๘

ป ๕๕
(บาท)
๘๕,๖๗๘,๓๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

๓. ดําเนินการ
 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
สนองพระราช
กระแสในการ
พระราชทานพระ  เพิ่มขีดความสามารถของ
มหากรุณาในเรื่อง บุคลากรและหนวยงาน
ตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อสนองพระราช
กระแส

โครงการ /
กิจกรรมหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ป ๕๒ – ๕๕
(บาท)
ทุกหนวยงาน ๕๕๙,๔๕๕,๔๐๐
ปริมาณงานข๑
พระราชทานพระ ในสังกัด
มหากรุณาในเรื่อง สํานักราช
เลขาธิการ
ตาง ๆ และ
ปริมาณงานการ
สนองพระราช
กระแส

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

หนา ๑๙

ป ๕๒
(บาท)

ป ๕๓
(บาท)

ป ๕๔
(บาท)

ป ๕๕
(บาท)

๑๗๓,๖๓๙,๐๐๐

๑๔๘,๐๒๓,๖๐๐

๑๑๗,๐๖๔,๓๐๐

๑๒๐,๗๒๘,๕๐๐

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

ประเด็นยุทธศาสตร

กลยุทธ

โครงการ /
กิจกรรมหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปริมาณงานการ
๔. สงเสริมให
 เผยแพร ประชาสัมพันธให
บุคคลภายนอก
ขอมูลขาวสารแกสาธารณชน เผยแพรพระราช
ไดรับรูพระราช
ผานสื่อมวลชนอยางกวางขวาง กรณียกิจ
กรณียกิจใหเปนที่
ประจักษมากยิ่งขึ้น  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเผยแพร
พระราชกรณียกิจ

ทุกหนวยงาน
ในสังกัด
สํานักราช
เลขาธิการ

ประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานภายนอก และ
สื่อมวลชนตางๆ



รวบรวมขอมูลและสื่อ
ประเภทตางๆ มาจัดทําเปน
ฐานขอมูล



งบประมาณ
ป ๕๒ – ๕๕
(บาท)
๓๔๒,๘๙๑,๔๐๐

ป ๕๒
(บาท)
๑๐๖,๔๒๓,๐๐๐

ป ๕๓
(บาท)
๙๐,๗๒๔,๒๐๐

ป ๕๔
(บาท)
๗๑,๗๔๙,๒๐๐

หนา ๒๐

ป ๕๕
(บาท)
๗๓,๙๙๕,๐๐๐

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ . ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕)

โครงสรางสํานักราชเลขาธิการ
ราชเลขาธิการ
สวนงานราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กลุมชวยอํานวยการผูบริหาร ๑ (กทม.)

กองกลาง

กลุมชวยอํานวยการผูบริหาร ๒ (ตจว.)

กองการตางประเทศ

กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

กองนิติการ

บริหารสวนกลาง

กองการในพระองค

กลุมราชบรรณาคม

กองขาว

กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

กองราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กองศิลปาชีพ

กองโครงการสัมพันธ

กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี

หนา ๒๑

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) หนา ๒๒

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
๑. ความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒. ผูบริหารมีวสิ ัยทัศนและการบริหาร
จัดการที่ดี
๓. มีระบบการกระจายอํานาจในการ
บริหารงานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔. ปรับปรุงระบบงานใหรวดเร็ว ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
๕. บุคลากรทุกระดับชั้นรวมมือในการ
ปฏิบัติงานถวายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ
๖. บุคลากรไดรับการพัฒนาฝกอบรม
อยางตอเนื่อง และรอบดาน

จุดออน
๑. การประสานงานระหวางหนวยงาน
ภายในมีขอบกพรองในเรื่องของการ
ถายทอดขอมูล
๒. มีอาคารทําการกระจายในหลายพื้นที่
๓. การถายทอดคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
ระดับสูงสูระดับเจาหนาที่ปฏิบัติ
บางครั้งยังไมชัดเจน
๔. บุคลากรบางสวนทํางานขาด
ประสิทธิภาพ
๕. ยังขาดการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการ

โอกาส

อุปสรรค

๑. องคกรไดรบั ความเชื่อถือจากภาครัฐ
และเอกชน
๒. องคกรไดรับความรวมมือสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชน

๑. บุคคลภายนอกและหนวยงาน
ภายนอกขาดความเขาใจในภารกิจ
ของสํานักราชเลขาธิการกับสํานัก
พระราชวัง

