
แบบ กตน. ๒ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี   

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
   ระหว่างวันที่ 1-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กระทรวง/ส่วนราชการ  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก ข้อ ๑ 
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

       

๑.๓ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
พระราชกรณียกิจ 
เพื่อประชาชน 

 การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(งบประมาณ ๗.๕ ล้านบาท) เป็นการจัดกิจกรรม 
เพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ  
ในรูปแบบท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม จรยิธรรม ระเบียบวินัย ความส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะความรู้ 
ทักษะชีวิตให้แกน่ักเรียนทุนฯ รุน่ที่ 5-รุ่นที ่1๒  
ที่คงอยู่ในระบบ 1,๒๔๑ คน 

๑๙.6 เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙  
ระลอกใหม่ จึงไม่
สามารถด าเนินการ
จัดกิจกรรมตาม
แผนที่ก าหนดไว้  

เมื่อสถานการณ ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
คลี่คลายแล้ว 
จะด าเนินการ 
จัดกิจกรรมตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

๗๒๒,๔0๔.๖๗ กลุ่มงานดูแลและ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  

นโยบายหลัก ข้อ ๑๑ 
การปฏริูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

       

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐใหส้ามารถ
รองรับบริบท 
การเปลี่ยนแปลง และ

 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ สลค. (งบประมาณ  
๑.๕๓๘ ล้านบาท) เพื่อเพ่ิมความรู ้ความเข้าใจ 
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
และสารสนเทศให้แก่บุคลากร โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
2 หลักสูตร ดังนี้ 1) ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ด ี
(ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 63) 

๖๕ เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ระลอกใหม่
ในช่วงเดือน ธ.ค. 63  
และ เม.ย. 64  
ท าให้ต้องชะลอ 

ก าหนดจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องภายใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาด
คลี่คลาย 

706,378.14 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร  
 



นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

2) ฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างาน (ชะลอการ
ด าเนินงาน) 

การจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการไปก่อน 

๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐสู่สาธารณะ 
และนโยบายเร่งด่วน 
๑๐. การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 

 ๑. การปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา 
(งบประมาณ ๒  ล้านบาท) เพื่อให้มีระบบ 
การรบัเรื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามกฎหมาย จดัรูปแบบ การตรวจ
พิสูจน์อักษร จัดเลม่/ตอน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาอย่าง เป็นระบบและมีมาตรฐาน 
โดยได้จัดท าสัญญาจ้างเลขท่ี ๖๐/๒๕๖๔  
ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กับบรษิัท พีเคเอ็ม 
คอลซัลติ้ง กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 
๖,๗๘๙,๑๐๐ บาท ก าหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังนี้ 
         ๑) งวดที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท  
        ๒) งวดที่ ๒ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท  
          ๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒,๐๓๖,๗๓๐ บาท  
        ๔) งวดที่ ๔ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
จ านวน ๒,๗๑๕,๖๔๐ บาท  
        ๕) งวดที่ ๕ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินงานงวดที่ ๒ 

๔๐ 
 

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

  2. การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร  
(งบประมาณ ๑.๙๒๖ ล้านบาท) ให้มปีระสทิธิภาพ 
พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยได้จัดท าสัญญาจ้างเลขท่ี ๕๘/๒๕๖๔  

๔๐ - - - กบส./กอค. 
 



นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับบริษัท เอ็ม เอฟ 
อี ซี จ ากัด (มหาชน) ในวงเงิน ๘,๕๘๐,๐๐ บาท 
ก าหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังนี้  
        ๑) งวดที่ ๑ วนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท 
        ๒) งวดที่ ๒ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท  
        ๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท  
        ๔) งวดที่ ๔ วนัที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
จ านวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท  
        ๕) งวดที่ ๕ วนัที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินงานงวดที่ ๒ 

 มติ ครม. 
๑๗ ม.ค. ๖๐ 

(เรื่อง แนวทางการ
เผยแพร่กฎหมาย 
เพื่อสรา้งการรับรู้
ให้แก่ประชาชน 

และหนว่ยงานภาครฐั) 

3. การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ เพื่อสร้าง 
การรับรู้ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญของ
กฎหมาย วันที่มผีลใช้บังคับ เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ สลค. โดยต้ังแต่วันที่ 1 ถึงวันที่  
30 มิถุนายน 2564 ไม่มีกฎหมายส าคัญ 
ทีเ่ผยแพร่ผ่านทางเว็บของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

๑๐๐ - - - กองนิติธรรม  

 
 
 
 
 
 
 



นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๑.๕ ส่งเสรมิระบบ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบใน สลค. 
(งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท) เพื่อให้บุคลากร 
สลค. ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการท างาน 
และชีวิตประจ าวันได้ ชะลอการด าเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ 

๒๐ เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-๑๙  
ระลอกใหม่ ท าใหต้้อง
ชะลอการจดักิจกรรม
ภายใต้โครงการไปก่อน 

เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ 
คลี่คลายแล้ว  
คาดว่าจะจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ 
ในเดือน ส.ค. ๖๔ 

- ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต   

ผู้รายงาน : นางสาวกานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว  หน่วยงาน : กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
เบอร์ติดต่อ : 02-280-9000 ต่อ 17๔๒ 

ข้อมูล : ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 


