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สรุปรายงานผลการดําเนินการโครงการและรายการจัดซือ้ จัดจ้างที่สาํ คัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)
1.

โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องและนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 1 โครงการ
องค์ความรู้และ
808,300
กพร.
1) เสนอขออนุมัติโครงการ
1.1) โครงการจัดการเรียนรู้
การลงพื้นที่ติดตามมติ
ในภาพรวม (10%)
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะรัฐมนตรี/การศึกษาดู ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม
ก.ย.
ของ สลค.
งานในเรื่องที่เป็นนโยบาย การเรียนรู้ในหลายรูปแบบ

สําคัญของรัฐบาล การจัด
2) ดําเนินกิจกรรมและสรุปผล
บรรยายความรู้และ
การดําเนินกิจกรรม (80%)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1) ลงพื้นที่ติดตามผล
ในเรื่องที่เป็นนโยบาย
การดําเนินการตามมติ
4%
สําคัญของรัฐบาล และการ
คณะรัฐมนตรี/ศึกษาดูงาน
สัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
(16%)
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม
ภารกิจ รวมถึงการสัมมนา
ประจําปี (Year End)
2.2) จัดบรรยายความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (32%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

250,066.50  ลคร. อนุมัติกรอบการดําเนินโครงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สลค. (วงเงินงบประมาณ
808,300 บาท)



 

(2,756.50)  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
สิงห์บุรี และชัยนาท ซึ่ง กพร. ได้
ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวและเสนอ ลคร.
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60
(17,645)  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน”
โดย กพร. ได้ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวใน
วันที่ 9 ก.พ. 61 แล้ว และได้สรุปผล
เสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว
(6,000)  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้าน
ดิจิทัลสําหรับไทยแลนด์ 4.0” โดย
กพร. ได้ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่
11 พ.ค. 61 แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่าง
สรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบ
(29,949)  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้
ดุลพินิจในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร”
โดย กพร. ได้ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวใน
วันที่ 25 พ.ค. 61 แล้ว และได้สรุปผล
เสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว
(26,390)  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” โดย
กพร. ได้ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่
8 มิ.ย. 61 แล้ว และได้สรุปผลเสนอ
รอง ลคร. ทราบแล้ว
(10,660)  ลคร. อนุมัติจดั กิจกรรมการบรรยายใน
หั ว ข้ อ “การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าํ โขง” โดย กพร. ได้ดาํ เนิน
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
กิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 14 มิ.ย. 61 แล้ว
และได้สรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว

2.3) สัมมนา ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (32%)

8%

(58,800)  ลคร. อนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
จัดทําแผนปฏิรูปองค์การของ สลค.
ในวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา ซึ่ง กพร.
ได้ ดํา เนิ น กิ จ กรรมดั ง กล่ า วแล้ ว และ
ได้สรุปผลเสนอ ลคร. แล้ว
(97,866)  ลคร. อนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture: EA)
ขั้นต้น โดย กพร. ได้ดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในวันที่ 26 พ.ค. 61 และ 9
มิ.ย. 61 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผล
เสนอ รอง ลคร. ทราบ

8%

3) ติดตามและประเมินผล
(10%)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย จํานวน 1 โครงการ
2.1) โครงการประชุมชี้แจง
จัดการประชุมชี้แจงให้
ความเข้าใจในนโยบายและ
800,000
กสค.
1) เสนอขออนุมัติจัดการ
ผู้บริหารระดับสูงได้รับ
นโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหาร
แนวทางการทํางานของ
ประชุม
ทราบถึงนโยบายที่เร่งด่วน รัฐบาล
ระดับสูง
2) ออกหนังสือเชิญ
และที่รัฐบาลให้
(ยกเลิกการดําเนินการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ความสําคัญ
3) ประสานเพื่อเตรียมการ
จัดประชุม
4) จัดการประชุม

-  เนื่องจากเป็นโครงการที่จะดําเนินการ
หลังจากมีรัฐบาลใหม่และ ครม.
แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว
จากการตรวจสอบคาดว่าในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จะยังไม่มีการเลือกตั้ง สส.
และมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดิน จึงไม่มีการจัดประชุม
ชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
ทั้งนี้ กสค. ได้มีบันทึกแจ้งให้คณะทํางาน
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สลค.
พิจารณานําเงินงบประมาณโครงการ
จัดประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อ
ผู้บริหารระดับสูง จํานวน 800,000 บาท
ไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของ สลค.
ที่สําคัญต่อไปด้วยแล้ว

5) ประเมินผลโครงการ
6) จัดทําสรุปผลการประชุม
เพื่อเสนอผู้บริหาร
7) จัดทําเอกสารสรุปผล
การบรรยายและแจกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จํานวน 2 โครงการ
สร้างสัมพันธภาพและ
3.1) การสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง จัดการสัมมนาร่วมกัน
130,000
ความสัมพันธ์และเพิ่ม
ระหว่าง สลค. สลน. และ ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประสิทธิภาพด้านการ
สปน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สลค. สลน. และ สปน.
ประสานงานระหว่าง สลค.
ในการประสานปฏิบัติงาน เกิดความคล่องตัวในการ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน ประสานงานและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
(สลน.) และสํานักงานปลัด
แก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
สํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) การปฏิบัติงาน นําไปสู่การ ประสิทธิภาพ
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ราชการในพระองค์
หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

กอค.

1) รวบรวมข้อมูลปัญหา/
อุปสรรค (20%)
2) จัดทําเอกสาร (20%)
3) จัดการสัมมนา (50%)
4) สรุปผลการสัมมนา
(10%)

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561






128,523  ดําเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา/
อุปสรรค เรียบร้อยแล้ว
 จัดการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3
ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ชั้น 2 สลค. และอินเลญา ราชบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 สรุปผลการสัมมนาฯ เสนอรอง ลคร.
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61
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โครงการ
3.2) โครงการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

วัตถุประสงค์
จัดกิจกรรมเพื่อการดูแล
และพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร อย่าง
หลากหลาย และต่อเนื่อง
เพื่อยกระดับทักษะความรู้
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียน
ทุนพระราชทานฯ ที่คงอยู่
ในระบบ

ผลผลิตของโครงการ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนฯ ที่คงอยู่
ในระบบได้รับการดูแลและ
พัฒนาศักยภาพทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับวัยและ
สมรรถนะเป้าหมายที่พึง
ประสงค์ เป็น “คนเก่ง คนดี”
ของสังคม

งบประมาณ
(บาท)
5,000,000

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

กพน.

1) การพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ (20%)
1.1) กิจกรรมฝึกปฏิบัตงิ าน
ให้กับนักเรียนทุนฯ ตาม
ความถนัดในสาขาต่าง ๆ
(10%)
- สํารวจความ
ต้องการ/ประสานงาน
หน่วยงาน (2%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

- ฝึกปฏิบัติงาน
รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย (2%)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.





- ฝึกปฏิบัติงาน
หาประสบการณ์ สลค. สศช.
มพพ. (3%)

2%

- ฝึกปฏิบัติงานใน
ในปี 2561 ไม่มีนักเรียนทุนฯ ประสงค์ฝึกตามหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษา (นรท.
ป.ตรี ปี 3 ขึ้นปี 4) (-%)
- ฝึกปฏิบัติงานหา
รายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน
(ทรู อุทยานราชพฤกษ์) (3%)
+ ฝึก ม.ปลาย
1%
+ ฝึก ป.ตรี
1%
1.2) กิจกรรมศึกษาดูงาน

เพื่อสํารวจความถนัด
การศึกษาต่อระดับ ป.ตรี
(2 ครั้ง ครั้งละ 30 คน)
(5%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย* ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
(บาท)
3,776,606.08

 จัดทําแบบสํารวจความต้องการ
การฝึกปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งให้ นรท.
รุ่นที่ 3 - 9 กรอกข้อมูลส่งกลับมายัง
กพน. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61
 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความอนุเคราะห์รับ นรท.
เข้าฝึกปฏิบัติงานในองค์กร
(216,213)  ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ดําเนินกิจกรรม
ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
ด้านสุขภาพ (รพ.ศิริราช รพ.ราชวิถี และ
รพ.จุฬาฯ) มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7-9 เข้าร่วม
จํานวน 33 คน ระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. 61
 มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 - 7 ที่ประสงค์
ฝึกปฎิบัติงานในโครงการทุนฯ ที่ สลค.
สศช. มพพ. ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31
ก.ค. 61 จํานวน 7 คน แบ่งเป๊น สลค. 3 คน
และ สศช. 4 คน

 นักเรียนทุนฯ จํานวน 13 คน ที่ประสงค์
หารายได้ที่ บ.ทรู ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน และจะเสร็จสิ้นวันที่ 31 ก.ค. 61
 นักเรียนทุนฯ จํานวน 7 คน ที่ประสงค์
ฝึกปฏิบัติงานหาประสบการณ์ที่ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึก
ปฏิบัติงาน และจะเสร็จสิ้นวันที่ 31
ก.ค. 61
(344,986.04)  ลคร. อนุมัติให้ กพน. ดําเนินกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้กับ นรท. รุ่นที่ 7 - 8
ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมฯ จํานวน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 - 11 ต.ค. 60
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 - 18 ต.ค. 60)
พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมรายงานต่อ ลคร. เรียบร้อยแล้ว
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

1.3) กิจกรรมลงพื้นที่
ศึกษาดูงานประเด็นการ
พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่
สําคัญ (1 ครั้ง นรท.ฝึกงาน
10 คน) (..%)
1.4) กิจกรรมจัดประชุม
ติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2
ที่สําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี
เพื่อติดตามสถานะการทํางาน
ประกอบอาชีพ (5%)

2) การเสริมสร้างทักษะชีวิต
สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นําใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(25%)
2.1) จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ประสานงาน นรท. (13%)

2.2) กิจกรรมปลูกฝัง
ความมีจิตอาสา (ประสาน
ติดตาม นรท. จัดในพื้นที่)
(12%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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(101,258)  จัดประชุมติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2
ที่สําเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี เพื่อ
ติดตามสถานะการทํางาน ประกอบ
อาชีพ และการจัดทําแผนขับเคลื่อนงาน
ในฐานะศิษย์เก่า ม.ท.ศ. ซึ่งดําเนินการ
เมื่อวันที่ 16 - 17 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม
อาคารห้องสมุด สลค. มีผู้เข้าร่วม
การประชุม จํานวน 96 คน





10%

(1,635,400)  ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ดําเนิน
กิจกรรม ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมเมื่อ
วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1-9 เข้าร่วม
จํานวน 27 คน
(1,415,209.04)  ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ กลับไปพัฒนา
บ้านเกิด เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค. 60 ก.ค. 61
- เดือน ธ.ค. 60 ได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 60
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 2-9 เข้าร่วม
กิจกรรม 31 คน
- ดําเนินการจัดในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 26-27 ม.ค. 61 มีนักเรียน
ทุนฯ รุ่น 1-9 จํานวน 61 คน
- ดําเนินการจัดในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 10-11 ก.พ. 61
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จํานวน 120 คน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค. 61
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จํานวน 130 คน
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
- ดําเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. 61
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จํานวน 150 คน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคใต้
จังหวัดชุมพร เมือ่ วันที่ 22-27 พ.ค. 61
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จํานวน 150 คน
- ดําเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคอีสาน
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย. 61
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จํานวน 123 คน

3) การปลูกฝังจิตสํานึก
ความจงรักภักดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (10%)
3.1) กิจกรรมนํา นรท.
เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โอกาสเสด็จฯ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร
(3%)





3.2) กิจกรรมนํา นรท.
ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันสําคัญ ๆ (2%)
3.3) งานพระราชพิธี
พระบรมศพ รัชกาลที่ 9

(5%)

4) การติดตามดูแลนักเรียนทุน
ในโครงการฯ (25%)
4.1) การประชุมติดตาม
นรท. ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ๆ ละ
2 ครั้ง กทม. 1 ครั้ง
(9 ครั้ง ๆ ละ 50 คน) (10%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx
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(16,540)  จัดกิจกรรมนํานักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสเสด็จ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 มีนักเรียน
ทุนฯ รุ่นที่ 2- 5 เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน 20 คน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61 มี
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3-9 เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 20 คน

(47,000)  จัดกิจกรรมนํา นรท. ทํากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัด
ของตนเอง และ กทม. มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9
ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม 810 คน
 จัดกิจกรรมนํา นรท. ทํากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจ ณ บริเวณงานพระราชพิธี
พระบรมศพ ถนนราชดําเนิน และ
ศาลาคนเมือง ระหว่างวันที่ 25 - 27
ต.ค. 60 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วม
กิจกรรม 45 คน

8%

(ดําเนินการ
พร้อมกับ
กิจกรรมที่
2.2)

 จัดประชุมเพื่อติดตามดูแล นรท.
- ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง)
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มี นรท.
รุ่นที่ 2 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
- ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
(จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
ใกล้เคียง) เมื่อวันที่ 26-27 ม.ค. 61
- ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
ใกล้เคียง) ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ
วันที่ 3-4 มี.ค. 61
- ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง)
ณ จังหวัดชลบุรี กําหนดจัดวันที่
3-4 มี.ค. 61
- ครั้งที่ 5 พื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง)
ณ จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดจัดวันที่
6-7 เม.ย. 61
- ครั้งที่ 6 พื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดชุมพร
และจังหวัดใกล้เคียง)
ณ จังหวัดชุมพร กําหนดจัดวันที่
23-27 พ.ค. 61
- ครั้งที่ 7 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง)
ณ จังหวัดนครราชสีมา กําหนดจัด
วันที่ 23-24 มิ.ย. 61

4.2) การประชุมติดตาม
นรท. ที่กําลังเรียนระดับ ป.ตรี
รุ่นที่ 3 - 6 และปัจฉิมนิเทศ
นรท. รุ่นที่ 3 ที่สําเร็จการศึกษา
(1 ครั้ง 450 คน) (15%)
4.3) การลงพื้นที่ติดตาม
ตรวจเยี่ยม นรท. และ
ครอบครัว กรณีสําคัญ ๆ
(เฉพาะกรณี) (..%)
5) การคัดเลือกคัดสรร
นักเรียนทุนฯ ปี 2561 (รุ่นที่ 10)
(10%)
5.1) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกจาก คกก.
จังหวัด (30 จังหวัด) (3%)
5.2) สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่พี่เลี้ยงในการกลัน่ กรอง
คัดเลือก นรท. รุ่นที่ 10 ปี 2561
ณ วังทวีวัฒนา (3%)
หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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(ดําเนินการ
พร้อมกับ
กิจกรรมที่
2.1)



 จัดกิจกรรมติดตามนักเรียนทุนฯ รุ่นที่
3-6 และปัจฉิมนิเทศ นรท. รุ่นที่ 3 ที่
สําเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มี.ค. - 1
เม.ย. 61 จํานวนผู้เข้าร่วม 434 คน

 ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละภาค ในการ
คัดเลือก คัดสร รายชื่อนักเรียนที่ผา่ น
การคัดเลือกระดับจังหวัด จนถึงระดับภาค





 รอง ลคร. ได้อนุมัติให้ จนท. กพน.
นางสาวันวิสาฯ ตน. จวค. เข้าปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการกลั่นกรอง
นรท. รุ่นที่ 10 ณ วังทวีวัฒนา
ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 61
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

5.3) สนับสนุนการจัด
ประชุม ชี้แจงเตรียมความ
พร้อม นํานักเรียนเฝ้าฯ
รับพระราชทานทุนการศึกษา
รุ่นที่ 10 (4%)
6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นรท. และการสื่อสาร
สาธารณะ (10%)
6.1) ประสานติดตาม
และปรับปรุงข้อมูล นรท.
ให้เป็นปัจจุบัน (4%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

1%

6.3) การจัดทํารายงาน
สถานะ นรท. ประจําเดือน
(รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน)
(4%)

1%

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3%

6.2) พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกลาง และ
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
องค์ความรู้ (2%)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 โครงการ
220,000
สลธ.
1) อนุมัติโครงการ (25%)
5.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะ จัดอบรมโดยการบรรยาย บุคลากรด้านการเงินการ
เพื
อ
่
ให้
บ
ค
ุ
ลากรได้
ร
บ
ั
การ
คลั
ง
งบประมาณ
พั
ส
ดุ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง
2) ตั้งคณะทํางาน (5%)
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ พัฒนาความรู้และทักษะใน สารบรรณ และด้านบุคลากร
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับการพัฒนาความรู้
และด้านบุคลากร
ได้รับมอบหมายอย่าง
และทักษะที่ต้องใช้ในการ
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)
ถูกต้องตามกฎหมาย และ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(10%)

ธ.ค.











ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

 นําเข้าข้อมูลพื้นฐาน นรท. รุ่นที่ 9
ประจําปี 2560 จํานวน 169 คน
 ปรับปรุงข้อมูลผลการเรียนของ นรท.
ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่นที่ 7 - 9
ระดับ ม.ปลาย จํานวน 500 คน
 ติดตามและจัดทําข้อมูลสถานะ นรท.
รุ่นที่ 1 - 8 และการมีงานทําของ
นรท. รุ่นที่ 1 - 2 ที่สําเร็จการศึกษา
ระดับ ป.ตรี จํานวน 1,260 คน
 เผยแพร่ข้อมูลการทํากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจและงานพระราชพิธี
พระบรมศพ ให้ นรท. ทราบเป็นระยะ
ในช่วงเดือน ต.ค. 60
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 3 ครั้ง
ทางช่องทางเฟสบุ๊ค นรท. และไลน์
กลุ่ม นรท. ทุกรุ่น
 เผยแพร่ประกาศรับสมัคร นรท.
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ กพน.
อย่างต่อเนื่อง
 จั ด ทํ า รายงานสถานะนั ก เรี ย นทุ น ฯ
ประจําไตรมาส
- ธันวาคม 2560
- มีนาคม 2561
- มิถุนายน 2561
- กันยายน 2561

219,305  ขออนุมัติดําเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่
22 ธ.ค. 60
 จัดตั้งคณะทํางาน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

4) จัดฝึกอบรม (40%)

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
แก่กลุ่มข้าราชการใหม่
กลุ่มบุคลากรสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุน
จํานวน 2 หลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี
และหลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพและการทํางาน
เป็นทีม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน
การทํางานเป็นทีม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างถูกต้องและ
ปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

677,500

กพร.

1) เสนอขออนุมัติโครงการ
ในภาพรวม (10%)

2) ดําเนินกิจกรรมและ
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
(80%)
2.1) หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี (40%)

2.2) หลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพและการทํางานเป็นทีม
(40%)
3) ติดตามและประเมินผล
(10%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.



5) สรุปผลการดําเนิน
โครงการ (10%)
6) ติดตามประเมินผล
(10%)
5.2) โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สลค.

ธ.ค.



ก.ย.






ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
 ดําเนินการฝึกอบรมวันที่ 8-9,14,1618 ก.พ. 61
 สรุปผลการดําเนินโครงการ 27 มี.ค. 61

 ติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม 3
เดือน ดําเนินการ 15 - 25 มิ.ย. 61
และประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว
524,347.91  ลคร. อนุมัติกรอบการดําเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สลค. (วงเงินงบประมาณ
677,500 บาท)
 ลคร. อนุมัติการจัดหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี งบประมาณ 357,000 บาท
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60
(283,938.71)  จัดการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5
ต.ค. 60 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1
พ.ย. 60
 จัดการอบรมสัมมนาร่วมกันตาม
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
โดยจัดบรรยายเมื่อวันที่ 7, 8, 14, 15
ธ.ค. 60 ณ สลค. และศึกษาดูงาน
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่
22 - 24 ธ.ค. 60 ในพื้นที่จังหวัด
นครนายก และสรุปผลการจัด
หลักสูตรข้าราชการที่ดีให้ ลคร.
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61
(240,409.20)  ลคร. อนุมัติการจัดหลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพและการทํางานเป็นทีม ภายใต้
การฝึกอบรมดังกล่าว งบประมาณ
395,500 บาท เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61
 จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
และการทํางานเป็นทีม โดยจัดบรรยาย
เมื่อวันที่ 28 - 29 มี.ค. 61 ณ สลค.
และศึกษาดูงานและกิจกรรม Team
Building เมื่อวันที่ 30 - 31 มี.ค. 61
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
 สรุปผล เสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว
 ในส่วนของงบประมาณคงเหลือ
153,157.04 บาท กพร. จะนําไปใช้
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และ สลค. ต่อไป
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โครงการ

วัตถุประสงค์

5.3) โครงการฝึกอบรมความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และฝึก
ทักษะด้านการวางแผน
การดับเพลิง วิธีการ
ดับเพลิง การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง และการระงับ
เหตุอัคคีภัยและการอพยพ
ในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากร
สลค. จํานวน 65 คน
5.4) โครงการพัฒนาทักษะและ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน คอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร สลค.

ผลผลิตของโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

งบประมาณ
(บาท)
30,000

เจ้าของ
โครงการ
สลธ.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)
1) ขออนุมัติโครงการ
(25%)
2) ดําเนินการฝึกอบรม
(50%)
3) สรุปผลการดําเนินการ
(25%)

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ สลค.

167,300

กบส.

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.



ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

ก.ย.

 รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) รับทราบ
สรุปผลการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่
30 ม.ค. 61





2) เตรียมหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม (10%)



* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ส.ค.



6,455  รอง ลคร. (นางสาวอ้อนฟ้าฯ) อนุมัติ
ดําเนินโครงการ จํานวน 3 หลักสูตร
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 61
 หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้านความรู้พื้นฐานในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
อบรม ก.พ. - มี.ค. 61
(2) หลักสูตร การบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐภายใต้กรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรใหม่
(Enterprise Architecture: EA)
อบรม เม.ย. 61
(3) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
cloud computing and big data
อบรม มิ.ย. 61

20%

หมายเหตุ

ก.ค.

 ดําเนินการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60

1) ขออนุมัติดําเนินโครงการ
(10%)

3) เตรียมความพร้อมเพื่อ
การฝึกอบรม (10%)
4) จัดฝึกอบรม (60%)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย* ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
(บาท)
26,007  ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการ
ในเดือน ธ.ค. 60

 ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 2 รุ่น โดยรุน่ ที่ 1
ฝึกอบรมในวันที่ 23 ก.พ. 61 และรุ่นที่ 2
ฝึกอบรมในวันที่ 22 มี.ค. 61
 ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ cloud
computing and big data
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61
 หลักสูตรที่ 2 การบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐภายใต้กรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรใหม่
(Enterprise Architecture: EA) ที่ได้
กําหนดจัดฝึกอบรมในเดือน เม.ย. 61
กพร. ได้จัดฝึกอบรมให้ให้กับ
ข้าราชการ สลค. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
กบส. จะดําเนินการจัดหาหลักสูตรอื่น
แทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สลค.
และจัดทําขอบเขตงานฯ เสนอ รอง
ลคร. (นางสาวอ้อนฟ้าฯ)

5.5) โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)

5.6) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน สลค.

หมายเหตุ

ตามแผน

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศในปัจจุบัน
เพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักและ
แก่นแท้ของคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจะได้นําไปใช้
ในชีวิตประจําวันและการ
ทํางานได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งการให้ความรู้และ
จัดทําแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร

ดําเนินการจริง

สลค. มีการประชุมสัมมนา
ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน
4 ครั้ง และศึกษาดูงานหรือ
จัดให้ความรู้ฯ จํานวน 1 ครัง้

175,000

60,000

กบส.

ศปท.

5) สรุปผลการดําเนิน
โครงการ (10%)
1) เสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ (20%)
2) ดําเนินการสัมมนา
(40%)
3) สรุปผลการดําเนิน
โครงการ (20%)
4) ติดตามและประเมินผล
(20%)
1) กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการและขออนุมัติ
โครงการ (15%)
2) จัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ (60%)
- ครั้งที่ 1 (15%)
- ครั้งที่ 2 (15%)






135,802  ขออนุมัติดําเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อ
วันที่ 5 ม.ค. 61
 จัดสัมมนา ระหว่างวันที่
26 - 28 ม.ค. 61
 สรุปผลการดําเนินโครงการ และ
ติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ วันที่ 13
มิ.ย. 61
27,777.80  ลคร. อนุมัติให้ดําเนินโครงการ เมื่อ
วันที่ 14 พ.ย. 60
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธ.ค. 60
(5,555.80)  จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 61 และกําหนดจัด
(4,227)
กิจกรรมฯ ครั้งที่ 3 ในเดือน ก.ค. 61





- ครั้งที่ 3 (15%)
- ครั้งที่ 4 (15%)
3) ศึกษาดูงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม
ส่วนราชการอื่น/โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บุคลากร สลค.
(25%)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

15%

(17,995)  จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 20 เม.ย 61
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2. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาํ คัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
527,035,200
สลธ.
1) ประมาณการสร้าง
3.1) การจัดสร้างเครื่องราช
จัดสร้างเครื่องราช
สลค. สามารถแจกจ่าย
เครื่องราชฯ และแจ้งให้
อิสริยาภรณ์
อิสริยาภรณ์ตามจํานวน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอ
ที่กําหนด
ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ราคาฯ (ดําเนินการช่วงส.ค.เครื่องราชฯ ครบตาม
ก.ย. 60) (15%)
จํานวน
2) จัดประชุม คกก. บริหารงาน
การสร้าง-ซ่อมเครื่องราชฯ
กําหนดชั้นตรา ราคา
หน่วยงานผู้รับจ้าง (15%)
3) ขออนุมัติดําเนินการ
จัดทําสัญญาจ้างฯ และส่ง
เอกสารให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (15%)
4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับ
พัสดุฯ (10%)

3.2) การจัดซ่อมเครื่องราช
อิสริยาภรณ์

จัดซ่อมเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ตามจํานวนที่
กําหนด

สลค. สามารถแจกจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชฯ ครบตามจํานวน

38,719,000

สลธ.

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

ต.ค.

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

175,726,250
(ดําเนินการแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)


ส.ค.
60

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค

 จัดทําสัญญา จํานวน 4 สัญญา
ผูกพันงบประมาณในวงเงินจํานวน
513,207,000 บาท คือ
1) กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา
จํานวน 351,452,500 บาท
และจ่ายล่วงหน้าแล้วจํานวน
175,726,250 บาท
2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 2 สัญญา
จํานวน 161,754,500 บาท


ส.ค.
60

ส.ค.
60

5) สุ่ม รับมอบ และตรวจ
เครื่องราชฯ (40%)
6) จัดทําบันทึกส่งเอกสาร
เพื่อเบิกจ่าย งปม. (5%)
1) พิจารณาประมาณการ
ซ่อมเครื่องราชฯ และแจ้ง
ผู้รับจ้างเสนอราคาฯ
(ดําเนินการช่วง ส.ค. 60) (15%)
2) สํารวจเครื่องราชฯ รับคืน
(ดําเนินการช่วง ส.ค. 60) (5%)
3) จัดประชุม คกก.
บริหารงานการสร้าง-ซ่อม

เครื่องราชฯ (15%)
ส.ค.
60
4) ขออนุมัติจัดดําเนินการ
จัดทําสัญญาจ้างฯ และส่ง
เอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (10%)

หมายเหตุ

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561


ส.ค.
60

15%

(ดําเนินการแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)

20,089,500  จัดทําสัญญา จํานวน 3 สัญญา
ผูกพันงบประมาณในวงเงินจํานวน
33,334,500 บาท คือ
1) กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา
จํานวน 24,414,000 บาท
และจ่ายล่วงหน้าแล้วจํานวน
12,207,000 บาท
2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์จํานวน
8,920,500 บาท และเบิกจ่ายแล้ว
จํานวน 7,882,500 บาท
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รายการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)
5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ
(10%)

3.3) การจัดพิมพ์
ใบประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
สัญญาบัตรฯ

พิมพ์ใบประกาศนียบัตร
กํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และสัญญาบัตรฯ ตาม
จํานวนที่กําหนด

สลค. สามารถแจกจ่าย
ใบประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และสัญญาบัตรฯ ให้แก่
ผู้ได้รับพระราชทานฯ
ได้ครบตามจํานวน

9,000,000

กอค.

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค


ส.ค.
60

6) สุ่ม รับมอบ และตรวจ
เครื่องราชฯ (40%)
7) จัดทําบันทึกส่งเอกสาร
เพื่อเบิกจ่าย งปม. (5%)
1) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 (1%)

15%
59,064  ทําสัญญาพิมพ์กระดาษพระราช
สาส์นและซองพระราชสาส์น เมื่อ
วันที่ 21 ธ.ค. 60
 ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60
181,900  ทําสัญญาพิมพ์ประกาศ ฯ
และสัญญาบัตรเฉพาะดวงตรา
และพิมพ์ซองขาวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61
 ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61


2) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2 (2%)
2%
3) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3 (85%)
4) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 4 (12%)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
1,000,000
ระบบสํารองระบบงาน
5.1) โครงการปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบสํารอง
ระบบงานเรียกดูระเบียบ เรียกดูระเบียบวาระการ
สํารองระบบงานเรียกดู
ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
วาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
เครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง
แท็บเล็ต (M-VARA)
(M-VARA)
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)

กบส.

1) จัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(20%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (15%)

930,000  ลคร. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60
 ลคร. อนุมัติร่าง TOR ในเดือน พ.ย. 60




 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กําหนด
ลงนามในสัญญา ในวันที่ 12 ม.ค. 61


4) ปรับปรุงระบบ (20%)


5) ทดสอบระบบ (15%)

6) ติดตั้งใช้งาน/ตรวจรับ
(20%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

 ส่งมอบอุปกรณ์การกระจายการ
ทํางาน วันที่ 26 ก.พ. 61
 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน
และปรับปรุงระบบสรุปผลการ
ประชุม ครม.
 ออกแบบระบบตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และทดสอบการทํางาน
ของระบบ
 ติดตั้งระบบให้กับผู้ใช้งาน และตรวจ
รับ วันที่ 5 พ.ค. 61
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รายการ

วัตถุประสงค์

5.2) โครงการปรับปรุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.

ผลผลิตของโครงการ

อุปกรณ์เครือข่ายและ
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายและสายสัญญาณ สายสัญญาณ
เครือข่ายชุดใหม่เพื่อ
ทดแทนชุดเดิมในบางส่วน
ที่เริ่มเสื่อมสภาพ รวมถึง
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณการ
ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ
(บาท)
3,200,000

เจ้าของ
โครงการ
กบส.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)
1) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ

ตามแผน

จัดหาระบบควบคุมการ
บริหารจัดการการประชุม
ทางไกลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์
บันทึกและถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสียงการ
ประชุม เพื่อให้สามารถ
รองรับการจัดประชุมได้
ครอบคลุมตามรูปแบบที่
ต้องการ

ระบบควบคุมการบริหาร
จัดการการประชุมทางไกล
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)



ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

6,100,000

กบส.

4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (5%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)
1) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)

15%



* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ส.ค.

ก.ย.

 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 2 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดําเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ ต.ค. 60
 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 14 พ.ย. 60

270,000  เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 วันที่
21 พ.ค. 61

5%



ก.ค.

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค

 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
14 - 17 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
20 - 25 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์
 อนุมัติประกวดราคา (e-bidding)
วันที่ 9 ม.ค. 61
 ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 - 17
ม.ค. 61
 ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 18
ม.ค. 61
 ผู้ยื่นข้อเสนอทําการทดสอบอุปกรณ์
วันที่ 22 ม.ค. 61
 ลงนามในสัญญา วันที่ 21 มี.ค. 61
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.



4) ดําเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (5%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
15% ของสัญญา) (20%)
4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า
65% ของสัญญา) (30%)

5.3) โครงการจัดหาระบบการ
ประชุมทางไกล (Video
Conference) ทดแทนระบบ
เดิม

ม.ค.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2

 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 10 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดําเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ ต.ค. 60
 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
17 - 21 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย
 ประกวดราคา วันที่ 27 ธ.ค. 60 19 ม.ค. 61
 เสนอราคาฯ วันที่ 22 ม.ค. 61
มีผู้เสนอราคา 3 ราย
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รายการ

วัตถุประสงค์

5.4) โครงการปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์
(ดําเนินการแล้วเสร็จ)

ผลผลิตของโครงการ

ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
สลค.
สลค.

งบประมาณ
(บาท)

340,000

เจ้าของ
โครงการ

กบส.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

4) ดําเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (10%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
15% ของสัญญา) (50%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)
1) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
2) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.







4) ดําเนินงาน (60%)

5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)

หมายเหตุ

ตามแผน

จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
ทดแทนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ใช้ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ความสามารถที่สูงขึ้นใน
การรองรับการใช้งานที่มี
มากขึ้น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสําหรับห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี

ดําเนินการจริง

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรี

29,630,000

กบส.

1) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)





5%

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ส.ค.

ก.ย.

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค
 ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท
แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
จํากัด (มหาชน) วันที่ 28 ก.พ. 61
 ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 มี.ค. 61
ครบถ้วนตามที่ สลค. กําหนด
 ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. 61
 อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจรับ



5.5) โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม

ก.ค.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

337,050  ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่
20 พ.ย. 60
 แต่งตั้ง คกก. TOR และจัดทําร่าง
TOR แล้วเสร็จ วันที่ 24 พ.ย. 60
 ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท
ฟ้าประทีปดีไซน์แอนด์บิลด์ จํากัด
วันที่ 8 ม.ค. 61
 คกก. ตรวจรับฯ ได้ประชุมหารือ
เพื่อทําการติดตั้งอุปกรณ์ฯ วันที่
28 มี.ค. 61
 ส่งมอบงานฯ แล้วเสร็จ เม.ย. 61
 คกก. ตรวจรับฯ ได้ทําการตรวจรับ
การส่งมอบงาน ซึ่งเป็นไปตาม
คุณลักษณะกําหนดตามที่ สลค.
ต้องการครบถ้วน
 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดําเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ พ.ย. 60
 ลคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 13 ธ.ค. 60
 ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 1
- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
13 - 18 ธ.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย
- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
10 - 15 ม.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์
- อนุมัติการประกวดราคา (e-bidding)
วันที่ 25 ม.ค. 61
- ประกาศประกวดราคาฯ วันที่
25 ม.ค. - 15 ก.พ. 61
- ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่
16 ก.พ. 61 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย
- ผู้ยื่นข้อเสนอทําการทดสอบอุปกรณ์
วันที่ 21 ก.พ. 61 โดยมีผู้ผ่าน
คุณสมบัติเพียงรายเดียว
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วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เพื่อให้การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง)

9,420,000

กบส.

1) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง




ดําเนินการแล้วเสร็จ
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* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ก.ย.

 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
16 - 21 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์
 รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) อนุมัติ
TOR เพื่อนําขึ้นประกวดราคา วันที่
27 ธ.ค. 60
 ประกวดราคาวันที่ 27 ธ.ค. 60 - 19
ม.ค. 61
 ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่
22 ม.ค. 61 มีผู้เสนอราคาฯ จํานวน
2 ราย
 ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัทวีเอาท์
ลุคโซลูชั่น จํากัด วันที่ 28 ก.พ. 61



4) ดําเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (5%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
50% ของสัญญา) (30%)

ส.ค.

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค

- ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่
5 มี.ค. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ
ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว
 ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2
- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
12 - 15 มี.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย
- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย
- ประกาศประกวดราคาฯ วันที่
27 เม.ย. - 16 พ.ค. 61
- ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่
17 พ.ค. 61 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย
มีผู้ผ่านคุณสมบัตเิ พียงรายเดียว
- ลคร. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคา วันที่
20 มิ.ค. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ
ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว
- ขณะนี้อยู่ระหว่าง สงป. พิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ... ซึ่ง
โครงการนี้อยู่ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว
4,287,000  แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดําเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ ต.ค. 60
 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60

4) ดําเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
5% ของสัญญา) (5%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
75% ของสัญญา) (45%)
4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า
20% ของสัญญา) (10%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)

5.6) โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
ทดแทนระบบเดิม

ก.ค.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)




(714,500)  เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 1 วันที่
25 เม.ย. 61
(3,572,500)  เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 วันที่
20 มิ.ย. 61
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รายการ

วัตถุประสงค์

5.7) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สําหรับการสืบค้นฐานข้อมูล
สําคัญของ สลค.

5.8) โครงการจัดหาระบบ
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ

ตามแผน

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

พัฒนาและปรับปรุงระบบ ระบบสารสนเทศสําหรับ
การสืบค้นฐานข้อมูลสําคัญ
สารสนเทศสําหรับการ
ของ สลค.
สืบค้นฐานข้อมูลสําคัญ
ของ สลค. รองรับการ
ปฏิบัติงานของ สลค. ทั้งใน
และนอกสถานที่ และ
สามารถใช้งานด้วย
Mobile device ได้ เพื่อ
ใช้ประกอบการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

37,592,000

พัฒนาระบบสารบรรณ
อัตโนมัติให้มีความทันสมัย
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
พัฒนาระบบสืบค้น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบสารบรรณอัตโนมัติที่
ทันสมัย รองรับกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
และระบบสืบค้นฐานข้อมูล
เพื่อใช้ติดตามเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

28,900,000

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

เจ้าของ
โครงการ

กบส.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

19%

4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า
30% ของสัญญา) (20%)
4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (5%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)
1) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ (5%)



3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)
8%
4) ดําเนินงาน (60%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (15%)

1) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (20%)



10%

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ส.ค.

ก.ย.

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค
 ตรวจรับงานงวดที่ 3 แล้วเสร็จ วันที่
20 มิ.ย. 61 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ 3

 จัดทําร่าง TOR แล้วเสร็จ 15 ธ.ค. 60


กบส.

ก.ค.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

 ลคร. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการ
วันที่ 10 ม.ค. 61
 ประชาพิจารณ์ฯ ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 10 - 15 ม.ค. 61 มีผู้วิจารณ์
จํานวน 1 ราย คกก. จัดทําร่าง TOR
ได้ประชุมฯ พิจารณา โดยมีมติ
ไม่แก้ไขร่าง TOR
 ประกาศประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่
2 - 23 ก.พ. 61
 เสนอราคาฯ วันที่ 26 ก.พ. 61
มีเสนอราคารายเดียว
 ได้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ แล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากไม่
สามารถลงนามในสัญญาฯ ได้ทัน
ภายในวันที่ 31พ.ค. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่าง สงป. พิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ... จึงทําให้ไม่
สามารถลงนามในสัญญาได้
 แต่งตั้ง คกก. TOR จัดทําร่าง TOR
แล้วเสร็จ เดือน พ.ย. 60
 ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่
10 ธ.ค. 60
 ประชาพิจารณ์ฯ ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 10 - 15 ม.ค. 61
 ประชาพิจารณ์ฯ ครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 24 - 29 ม.ค. 61
 ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 61
 ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 9 - 27 มี.ค. 61
 เสนอราคาฯ วันที่ 28 มี.ค. 61
มีเสนอราคารายเดียว
 คกก. พิจารณาผลฯ เสนอให้ยกเลิก
การประกวดราคา โดย ลคร. เห็นชอบ ให้
ยกเลิกการประกวดราคา (14 มิ.ย. 61)
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รายการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4) ดําเนินงาน (40%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (20%)
5.9) โครงการจัดหาระบบ
สําหรับให้บริการข้อมูลของ
สลค. รูปแบบใหม่

พัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลที่มีความทันสมัย
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป

ระบบสําหรับให้บริการ
ข้อมูลของ สลค. รูปแบบ
ใหม่

13,510,000

กบส.

1) จัดทําขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
1.1) แต่งตั้ง คกก. และ
จัดทําร่าง TOR (2%)
1.2) ขออนุมัติร่าง TOR
เพื่อประชาพิจารณ์ (8%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
2.1) อนุมัติร่าง TOR
(2%)
2.2) ประชาพิจารณ์
ครั้งที่ 1 - 3 (6%)

2.3) อนุมัติ TOR เพื่อ
นําไปประกวดราคา (2%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)
3.1) ประกาศ TOR
เพื่อประกวดราคา (2%)

3.2) พิจารณาผล (2%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค
 ขณะนีอยู่ระหว่าง สงป. พิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ... ซึ่ง
โครงการนี้อยู่ในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว



 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 3 ต.ค. 60



 คกก. TOR เสนอร่าง TOR วันที่ 29
ต.ค. 60
 ลคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 20 ธ.ค.
60 เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
21 - 24 ธ.ค. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
2 - 6 มี.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่
25 - 30 เม.ย. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์




 ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 60)
 ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 2 (มี.ค. 61)
 ลคร. อนุมตั ิ TOR ครั้งที่ 3 (พ.ค. 61)







 ประกาศ TOR เพือ่ ประกวดราคา
ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 61
 ประกาศ TOR เพือ่ ประกวดราคา
ครั้งที่ 2 เดือน มี.ค. 61
 ประกาศ TOR เพือ่ ประกวดราคา
ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 61
 พิจารณาผลครัง้ ที่ 1 ยกเลิก
เนื่องจากมีผู้ผา่ นเกณฑ์รายเดียว
 พิจารณาผลครัง้ ที่ 2 ยกเลิก
เนื่องจากมีผู้ผา่ นเกณฑ์รายเดียว
 ได้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ แล้ว อยู่
ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากไม่
สามารถลงนามในสัญญาฯ ได้ทัน
ภายในวันที่ 31พ.ค. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่าง สงป. พิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ... จึงทําให้ไม่
สามารถลงนามในสัญญาได้
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รายการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดําเนินกิจกรรม (%)
3.3) ทําสัญญาจ้าง
(6%)
4) ดําเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
15% ของสัญญา) (9%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
15% ของสัญญา) (9%)
4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า
20% ของสัญญา) (12%)
4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า
20% ของสัญญา) (12%)
4.5) งวดที่ 5 (มูลค่า
30% ของสัญญา) (18%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดําเนินการจริง

ดําเนินการแล้วเสร็จ

D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ\ปี2561 รอบ9เดือน\project_overall_9m+.docx

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 มิถุนายน 2561

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ (%)
ปี 2560
ปี 2561
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดําเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค

๑

ผลการดําเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
(๑)

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
คะแนน
ผลการดําเนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนําเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๑ ร้อยละของจํานวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความ
ถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

๔

๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินจิ ฉัย
ของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

๓

ต่ํากว่า ๘.๗๕

-

-

-

๘.๗๕

๑.๓ ร้อยละของจํานวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ที่มคี วามเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.)
๑.๔ ร้อยละของจํานวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตาม
ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค,.
กสค., กอค.)
๑.๕ จํานวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสัง่ การที่ส่วนราชการ
ขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลือ่ น หรือไม่ชัดเจนใน
สาระสําคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)
๑.๖ ร้อยละความสําเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาํ หนด (กคอ.)

๔

ต่ํากว่าร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ระสานงานในการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
๑.๘ จํานวนครั้งของการผลิตเอกสารเรือ่ งจําเป็น/เร่งด่วน
ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๙๙.๙๔

๕

๐.๒๐

N/A

N/A

๕

๐.๒๐

๕

๐.๑๕

(๑,๗๕๒ เรื่อง จาก
๑,๗๕๓ เรื่อง)

๓

ดําเนินการใน
เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑
ร้อยละ ๑๐๐
(๑,๐๒๒ เรื่อง จาก
๑,๐๒๒ เรื่อง)

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐
(๑,๐๗๑ เรื่อง จาก
๑,๐๗๑ เรื่อง)

๓

๑ เรื่อง

-

-

-

๐ เรื่อง

๐ เรื่อง

๕

๐.๑๕

๓

ร้อยละ ๘๘

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๒

ร้อยละ ๙๔

ร้อยละ ๙๖

ร้อยละ ๙๒.๕๐

๓

๐.๐๙

N/A

N/A

๕

๐.๑๒๕

(๓๗ เรื่อง จาก
๔๐ เรื่อง)

๒.๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

๒.๕

๑ ครั้ง

-

-

-

๐ ครั้ง
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รายงานในรอบ
๑๒ เดือน
๐ ครั้ง

๒
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
(๑)

๑

๒

๓

๔

๕

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
คะแนน
ผลการดําเนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสําหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
๒.๑ ร้อยละของจํานวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)

๕

๒.๒ ร้อยละความสําเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้
ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด (กสค.)
๒.๓ จํานวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มรี ายงานผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน
ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด (กพต.)
๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มตี ่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี
(กพต.)

๕

ร้อยละ ๗๖

ร้อยละ ๗๘

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๒

ร้อยละ ๘๔

ร้อยละ ๖๖.๖๗

๑

๐.๐๕

๑

๐.๐๕

(๑๒ เรื่อง จาก
๑๘ เรื่อง)

ต่ํากว่าร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

๕

๔ เรื่อง/ไตรมาส

๕ เรื่อง/ไตรมาส

๖ เรื่อง/ไตรมาส

๗ เรื่อง/ไตรมาส

๘ เรื่อง/ไตรมาส

๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๖๖.๖๗
(๑๒ เรื่อง จาก
๑๘ เรื่อง)

๕

๐.๒๕

ร้อยละ ๙๐

รวมทั้งสิ้น ๗๑ เรื่อง
แบ่งเป็น
จัดทําใหม่ ๔๐ เรื่อง
ปรับปรุง ๓๑ เรื่อง
ร้อยละ ๑๐๐

๕

๐.๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
๓.๑ จํานวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)
๓.๒ จํานวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
เรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)
๓.๓ ร้อยละขององค์ความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานด้านราชการ
ในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กาํ หนด (กอค.)

๖
๖

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

-

-

-

๐ ครั้ง
๐ ครั้ง

๐ ครั้ง
๐ ครั้ง

๕
๕

๐.๓๐
๐.๓๐

๓

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

N/A

N/A

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญในราชกิจจานุเบกษา
๔.๑ จํานวนครั้งที่ไม่สามารถนําเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด (กรจ.-กอค.)
๔.๒ ร้อยละขององค์ความรูห้ รือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
(กรจ.-กอค.)

๔

๑ ครั้ง

-

-

-

๐ ครั้ง

๐ ครั้ง

๕

๐.๒๐

๔

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

N/A

N/A
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๓
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
๔.๓ ร้อยละของจํานวนกฎหมายและข้อมูลสําคัญที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.กอค.)
๔.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีกอ่ น (กบส., กรจ.-กอค.)

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
(๑)

คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
คะแนน
ผลการดําเนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
๕
๐.๒๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

๓

ร้อยละ ๑

ร้อยละ ๑.๕

ร้อยละ ๒

ร้อยละ ๒.๕

ร้อยละ ๓

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

N/A

N/A

ร้อยละ ๔๐
(ดําเนินการ
แล้วเสร็จ ๖ เรื่อง
จาก ๑๕ เรื่อง)
ร้อยละ ๖๑.๕๙

๑

๐.๐๓

๒

๐.๐๘

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่างจัดทํา
แผนฯ

N/A

N/A

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานที่ปรับปรุง
หรือจัดทําขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาํ หนด (สลธ.,
กบส., กพร.)

๓

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี
เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)
๕.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.)
(๑) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

๔

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

๒

จัดทํา Career Path
ไม่แล้วเสร็จ

-

-

(๒) แผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan)

๒

จัดทํา Succession
Plan ในตําแหน่ง
สําคัญเชิงกลยุทธ์
ไม่แล้วเสร็จ

-

จัดทํา Career Path
แล้วเสร็จ ๑
ตําแหน่ง
จัดทํา Succession
Plan ในตําแหน่ง
สําคัญเชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ ๑ ตําแหน่ง

-

(๓) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.

๒

-

-

-

๕.๔ ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนชีว
อนามัย ความปลอดภัย (สลธ.)

๓

จัดทําแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร ไม่แล้ว
เสร็จ
ร้อยละ ๖๐

จัดทํา Career Path
แล้วเสร็จ มากกว่า
๑ ตําแหน่ง
จัดทํา Succession
Plan ในตําแหน่ง
สําคัญเชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ มากกว่า
๑ ตําแหน่ง
จัดทําแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร แล้วเสร็จ

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

D:/Backup Data/Books61/ActionPlan2561/รายงานตัวชี้วัด รอบ9เดือน/KPI_overall_9month+.docx

ร้อยละ ๑๐๐

๔
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้ําหนัก
(๑)

๑

๒

๓

๔

๕.๕ ร้อยละของความสําเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสําคัญทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ิภารกิจของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามเป้าหมายที่กําหนด (กบส.)

๓

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

๕.๖ ร้อยละของความสําเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)
๕.๗ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
(ศปท., สํานัก/กอง/กลุ่ม)

๓

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

๓

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ที่สาํ นักงาน
ป.ป.ช. กําหนด

-

-

-
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คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
คะแนน
ผลการดําเนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๕
๑๐๐
๓
๐.๐๙
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๘๓.๓๓
(ดําเนินการแล้ว
เสร็จ ๕ ขั้นตอน
จาก ๖ ขั้นตอน)
ร้อยละ ๘๐
อยู่ระหว่าง
N/A
N/A
จัดซื้อจัดจ้าง
N/A
N/A
อยู่ระหว่าง
ผ่านการประเมิน
ร.ร. นายร้อยตํารวจ
ตามเกณฑ์ที่
สํานักงาน ป.ป.ช. ประมวลผลคะแนน
กําหนด

