
แบบ กตน. ๒ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี   

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
   ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

กระทรวง/ส่วนราชการ  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก ข้อ ๑ 
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

       

๑.๓ เผยแพร่มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
พระราชกรณียกิจ 
เพื่อประชาชน 

 ๑. การดูแลและพัฒนาศักยภาพนกัเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(งบประมาณ ๗.๕ ล้านบาท) อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม
เพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ  
ในรูปแบบทีห่ลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม จรยิธรรม ระเบียบวินัย ความส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะ
ความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 5- 
รุ่นที่ 1๒ ที่คงอยู่ในระบบ 1,๒๔๑ คน 

๑๘.๔ เนื่องจากเกิด
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙  
ระลอกใหม่ จึงไม่
สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมตาม
แผนที่ก าหนดไว ้ 

เมื่อสถานการณ ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
คลี่คลายแล้ว 
จะด าเนินการ 
จัดกิจกรรมตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

6๙8,๘9๙.๖๗ กลุ่มงานดูแลและ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (กพน.) 

นโยบายหลัก ข้อ ๑๑ 
การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

       

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐใหส้ามารถ
รองรับบริบท 
การเปลี่ยนแปลง และ

 ๒. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค. 
(งบประมาณ ๑.๕๓๘ ล้านบาท) เพื่อเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏบิัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศให้แกบุ่คลากร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ กิจกรรม จาก ๒ กจิกรรม 

๖๕ สถานการณ ์
การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙ 
ระลอกใหม่ ท าให้
ต้องชะลอการจัด
กิจกรรมภายใต้
โครงการไปก่อน 

เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ 
คลี่คลายแล้ว 
ก าหนดจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องในเดือน 
พ.ค. ๖๔ 

706,378.14 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (กพร.) 
 



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐสู่สาธารณะ 
และนโยบายเร่งด่วน 
๑๐. การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 

 ๓. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา 
(งบประมาณ ๒  ล้านบาท) เพื่อให้มีระบบ 
การรับเรื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย จัดรูปแบบ 
การตรวจพสิูจน์อักษร จดัเลม่/ตอน และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 
อย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พจิารณาเอกสารรายละเอียด
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน ๔ ราย 

๓0 
 

- - - กองบริหารงาน
สารสนเทศ (กบส.)/
กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
(กอค.) 
 

  ๔. ปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร  
(๑.๙๒๖ ลา้นบาท) ใหม้ีประสิทธภิาพ พร้อมใช้งาน
อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ และสอดคล้องกับสภาวการณ์
และเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงไป อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พจิารณาเอกสารรายละเอียด
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน ๔ ราย 

๓๐ - - - กองบริหารงาน
สารสนเทศ (กบส.)/
กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
(กอค.) 
 

 ๑๗ ม.ค. ๖๐ ๕. การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ เพื่อสร้าง 
การรับรู้ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญของ
กฎหมาย วันที่มผีลใช้บังคับ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ สลค. โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เผยแพร่กฎหมายส าคัญ  
รวม ๑๕ ฉบับ เช่น พระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ความผิดฐานท าให้แท้งลูก) [การแก้ไขปรับปรุง

๑๐๐ - - - กองนิติธรรม (กนธ.) 



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๑  
ตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ] พระราชบญัญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ [การจัดเก็บภาษมีูลคา่เพิ่มกรณ ี
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ  
(e-Service)] พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ [การจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ] 

๑๑.๕ ส่งเสรมิระบบ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 ๖. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 
(๗๕,๐๐๐ บาท) เพื่อให้บุคลากร สลค. ท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้
กับการท างานและชีวิตประจ าวันได้ ชะลอการ
ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-๑๙ 

๒๐ สถานการณ ์
การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙ 
ระลอกใหม่  
ท าให้ต้องชะลอ 
การด าเนินโครงการ
ไปก่อน 

เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
คลี่คลายแล้ว  
คาดว่าจะจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ 
ในเดือน เม.ย. ๖๔ 

- ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) 
 

ผู้รายงาน : นางสาวกานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว  หน่วยงาน : กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
เบอร์ติดต่อ : 02-280-9000 ต่อ 1724 

ข้อมูล : ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 


