
สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ โครงการ เจ้าของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการกลั่นกรอง 
ร่างกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายใต้แนวคิดการปรับเปลีย่นภาครัฐ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

กนธ. 150,000 150,000 - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยได้จัดสัมมนา 
เมื่อวันท่ี 10 , 17  
และ 24 มิ.ย. 65 

ไม่ม ี

2 โครงการจดัการความรูเ้กี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 

สลธ. 200,000 7,500 192,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 1 เม.ย. 65  

ไม่ม ี

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤตมิิชอบใน สลค. 
 

ศปท. 100,000 6,015 93,985 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ทั้ง 3 กิจกรรม  
เมื่อวันท่ี 28 ม.ค. 65 , 
30 มิ.ย. 65  
และ 22 ก.ย. 65 

ไม่ม ี

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค.
  

กพร. 700,000 192,380 507,620 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ทั้ง 6 กิจกรรม  
เมื่อวันท่ี 30 ม.ิย. 65 , 
1 , 7 ก.ค. 65  
และ 3 , 5 ส.ค. 65  

ไม่ม ี

5 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. 7,500,000 2,652,524.30 4,847,475.70 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ทั้ง 4 กิจกรรมหลัก 
และเป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก าหนด    

ไม่ม ี

  



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ โครงการ เจ้าของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

6 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ ์
และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ีของรัฐในส่วนภูมภิาค  

กอค. 112,500 50,646.60 61,853.40 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 11 - 12 ก.ย. 65 

ไม่ม ี

7 โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดประชุม
คณะรัฐมนตร ี

กปค. 150,000 - 150,000 ยกเลิกโครงการ 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
จึงควรมีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบ 
ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ผ่ า น สื่ อ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดท ามติคณะรัฐมนตร ี

กวค. 187,500 - 187,500 ยกเลิกโครงการ 

9 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาล 
ต่อผู้บริหารระดับสูง 

กสค. 342,200 - 342,200 ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

เนื่องจากต้องด าเนินการ 
เมื่อมีรัฐบาลชุดใหม ่

ไม่ม ี

รวม 9,442,200 3,059,065.90 6,383,134.10   
 
 

  



 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) จ านวน 5 โครงการ (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือ) 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ โครงการ เจ้าของโครงการ งบประมาณที่ใช้ไป 

(บาท) ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการจดัอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 และเทคนิคในการจัดท าข้อมลู 
ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการโดดเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กบส. 5,400 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. 65 
 

ไม่ม ี

2 โครงการจดัอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับพระราชบญัญัติคุม้ครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

กบส. 3,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 27 พ.ค. 65 

ไม่ม ี

3 โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สลธ. 155,960 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 24 มิ.ย. 65  
และ 8 ก.ค. 65 

ไม่ม ี

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง สลธ. 72,180 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เมื่อวันท่ี 20 ก.ค. 65  
และ 31 ส.ค. 65 

ไม่ม ี

5 โครงการประชุมสัมมนาประจ าปี สลค. (Year End) สลธ. 546,725 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เมื่อวันท่ี 23 - 24 ก.ย. 65 
ไม่ม ี

  รวม 783,865   
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

  รายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8 รายการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ รายการ เจ้าของ 

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

1 การจัดสร้าง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สลธ. 
กอค. 

312,438,500 259,630,000  ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างโดยมียอดผูกพัน
งบประมาณตามสญัญา จ านวน 2 สัญญา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน 1 สัญญา  
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 62,960,000 บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
จ านวน 1 สัญญา  
เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว จ านวน 98,335,000 บาท 
โดยก าหนดส่งมอบงานงวดสดุท้าย  
ภายในวันท่ี 28 ม.ค. 66 

ไม่ม ี

2 การจัดซ่อม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(มีการโอนงบประมาณ 
มาด าเนินการเพิ่มเติม  
จ านวน 34,044,400 บาท) 
 

สลธ. 
กอค. 

64,730,000 95,041,900 ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างโดยมียอดผูกพัน
งบประมาณตามสญัญา จ านวน 4 สัญญา  
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน 1 สัญญา  
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จ านวน 19,925,100 บาท  
และมีการคิดค่าลดงาน จ านวน 90,105.93 บาท 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา  
จ านวน 3 สัญญา  
เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว จ านวน 35,510,000 บาท 
โดยก าหนดส่งมอบงานงวดสดุท้าย 
ภายในวันท่ี 31 ม.ค. 66 

ไม่ม ี
 
 
 
 

 

3 การจัดพิมพ์ใบ
ประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และสัญญาบัตรฯ  
(มีการโอนงบประมาณ 
มาด าเนินการเพิ่มเติม  
จ านวน 7,455,600 บาท) 

กอค. 9,000,000 16,453,365.39 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เบิกจา่ยแล้วเสรจ็ 11,797,820 บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดพมิพ์ ครั้งที ่2 
ก าหนดส่งมอบงาน 2 งวด 
โดยก าหนดส่งมอบงานงวดสดุท้าย 
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 65 

ไม่ม ี

15,043,235.61 
 



  รายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8 รายการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ รายการ เจ้าของ 

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
ทะเบียนฐานันดร  
(ผูกพันงบประมาณฯ  
พ.ศ. 2564 - 2565) 
งบประมาณรวม 8,580,000 
บาท แบ่งเป็น 
- ปี 64 จ านวน 1,926,000 บาท 
- ปี 65 จ านวน 6,654,000 บาท 

กบส. 
กอค.  

6,654,000 6,654,000 - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 - 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และเบิกจา่ยแล้วเสร็จ 6,654,000 บาท 

ไม่ม ี

5 ระบบขอพระราชทาน
เหรียญดุษฎมีาลา  
เข็มศิลปวิทยา 

กบส. 
กอค.  

1,486,200 892,300 593,900 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 - 4 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และเบิกจา่ยแล้วเสร็จ 892,300 บาท 

ไม่ม ี

6 โครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา 
(ผูกพันงบประมาณฯ  
พ.ศ. 2564 - 2565) 
งบประมาณรวม 6,789,100 บาท 
แบ่งเป็น 
- ปี 64 จ านวน 2,000,000 บาท 
- ปี 65 จ านวน 4,789,100 บาท 

กบส. 
กอค.  

4,789,100 4,789,100 - อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตรวจรับงานงวดที่ 1 - 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,394,550 บาท 
ปัจจุบัน ต.ค. 66 ตรวจรบังานงวดที่ 4  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดที่ 5  
(งวดสุดท้าย) โดยก าหนดส่งมอบงาน 
ภายในวันท่ี 22 ต.ค. 65 
 

ไม่ม ี

7 ปรับปรุงระบบรักษา 
ความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์

กบส. 47,157,000 44,499,160 2,657,840 อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา  
โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 2,224,958 บาท  
ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนินงาน งวดที่ 2 
โดยก าหนดส่งมอบงานงวดสดุท้าย 
ภายในวันท่ี 5 ม.ค. 66 

ไม่ม ี



 

รายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 8 รายการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ รายการ 

เจ้าของ 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

8 ปรับปรุงระบบ 
เทคโนโลยีดจิิทัล สลค. 

กบส. 11,000,000 8,560,000 2,440,000 อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา  
อยู่ระหวา่งการด าเนินงาน งวดที่ 1  
โดยก าหนดส่งมอบงานงวดสดุท้าย 
ภายในวันท่ี 20 พ.ค. 66 

ไม่ม ี

รวม 457,254,800 436,519,825.39 20,734,975.61   



สรุปผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 21 ตัวชี้วัด    
1. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีควำมถูกต้องตำม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ  

(กนธ. 569 เรื่อง กวค. 601 เรื่อง กสค. 474 เรื่อง กอค. 368 เรื่อง) 
ร้อยละ 100 

(ถูกต้อง 2,012 จำก 2,012 เรื่อง) 
5 ไม่ม ี

2. ระดับคะแนนคณุภำพของข้อมูลประกอบกำรวินิจฉยัของคณะรัฐมนตรี  
(กนธ., กวค., กสค., กอค. โดย กพร. จัดเก็บข้อมลูและรำยงำนผล) 

9.09 คะแนน 
(จำกคะแนนเตม็ 10 คะแนน)  

5 ไม่ม ี

3. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่เสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ที่มีควำมเห็นของ สลค.  
 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี  
 (กนธ. 151 เรื่อง กวค. 426 เรื่อง กสค. 6 เรื่อง กอค. 1 เรื่อง) 

ร้อยละ 100 
(จ ำนวน 584 จำก 584 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

4. ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตำมควำมเห็นของ สลค.  
(กนธ. 394 เรื่อง กวค. 324 จำก 325 เรื่อง กสค. 15 เรื่อง กอค. 17 เรื่อง) 

ร้อยละ 99.87 
(จ ำนวน 750 จำก 751 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

5. จ ำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งกำรที่ส่วนรำชกำรขอทบทวน เนื่องจำกคลำดเคลื่อน  
 หรือไม่ชัดเจนในสำระส ำคัญ  
 (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง) 

0 เร่ือง 5 ไม่ม ี

6. ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรตรวจสอบร่ำงอนุบัญญัติแล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนด (กคอ.) ร้อยละ 100 
(จ ำนวน 26 เรื่อง ด ำเนินกำร

ตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จ 26 เรื่อง  
โดยสำมำรถประกำศใช้บังคับ 

ได้ทันทุกเรื่อง) 

5 ไม่ม ี

7. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประสำนงำนในกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
  

ร้อยละ 97.00 
มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.85 

5 ไม่ม ี
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8. จ ำนวนครั้งของกำรผลิตเอกสำรเรือ่งจ ำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อกำรประชุม/กำรพิจำรณำ 
 ของคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

0 คร้ัง 
(ผลิตเอกสำรเรื่องจ ำเป็น/เร่งด่วน 

จ ำนวน 52 ครั้ง ทันทุกครั้ง) 

5 ไม่ม ี

9. ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรประสำนงำน/ติดตำมให้ส่วนรำชกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ 
 ในกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (กสค.)  
 (คณะรัฐมนตรมีีมติให้สว่นรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมตคิณะรัฐมนตรี จ ำนวน 7 เรื่อง 
 และมเีรื่องที่ครบก ำหนดรำยงำน จ ำนวน 6 เรื่อง) 

ร้อยละ 100 
(ส่วนรำชกำรได้รำยงำนเรื่องที่
ครบก ำหนดแล้วทั้ง 6 เรื่อง 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  

(15 มี.ค. 65 และ 5 ต.ค. 65)  
รับทรำบแล้ว 2 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

10. จ ำนวนครั้งท่ีกำรปฏิบตัิงำนหน้ำพระที่น่ังผิดพลำด (กอค.) 0 คร้ัง 
(จำกกำรปฏิบตัิงำน 
หน้ำพระที่น่ัง 85 ครั้ง) 

5 ไม่ม ี

11. จ ำนวนครั้งท่ีกำรขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำในเรื่องต่ำง ๆ ผดิพลำด (กอค.) 0 คร้ัง 
(จำกจ ำนวนที่ขอฯ  678 ครั้ง) 

5 ไม่ม ี

12. ร้อยละขององค์ควำมรู้ในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนรำชกำรในพระองค์ที่ปรบัปรุงหรือจัดท ำขึ้นใหม ่
 แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (กอค.) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ  
(เรื่อง กำรขอพระรำชทำน 

ควำมเป็นธรรม) 

5  

13. จ ำนวนครั้งท่ีไมส่ำมำรถน ำเรื่องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำบนเว็บไซตไ์ด้  
 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (กรจ.-กอค.) 

0 คร้ัง 
(มีกำรน ำเรื่องประกำศ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำ จ ำนวน 
698 ครั้ง จ ำนวน 30,806 เรื่อง 
 ซึ่งประกำศภำยในระยะเวลำ 

ที่ก ำหนดทุกครั้ง) 

5 ไม่ม ี
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

14. ร้อยละของจ ำนวนกฎหมำยและขอ้มูลส ำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค.  
 (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.) 

ร้อยละ 100 
(จ ำนวน 34 เรื่อง จำก 34 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

15. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ ำนวนผู้ที่เข้ำมำใช้ข้อมูลผ่ำนช่องทำงที่เผยแพร ่เทียบกับปีก่อน  
 (กบส., กรจ.-กอค.)  

ร้อยละ 30.53 
ผู้ใช้งำนปี 65 = 2,748,260 คน 
ผู้ใช้งำนปี 64 = 2,105,463 คน 

5 ไม่ม ี

16. ร้อยละขององค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนที่ปรับปรุงหรือจัดท ำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย 
 ที่ก ำหนด (สลธ., กบส., กพร.) 
 

ร้อยละ 100 
(ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

จ ำนวน 3 เรื่อง จำก 3 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

17. ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพฒันำในแต่ละปี เทียบกับบุคลำกรทั้งหมด (กพร.) ร้อยละ 75.24 
(พัฒนำบคุลำกร จ ำนวน 316 

คน  
จำก 420 คน) 

5 ไม่ม ี

18. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย (สลธ.) ร้อยละ 100 
(ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ  

จ ำนวน ๑๓ เรื่อง/กิจกรรม 
จำก ๑๓ เร่ือง/กิจกรรม) 

5 ไม่ม ี

19. ผลกำรประเมินเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (PMQA) (กพร., กอง/กลุ่ม/ศูนย์) ผ่านการประเมิน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ได้ 350.94 คะแนน  

จำกคะแนนเตม็ 500 คะแนน  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขั้นสูง 

ของตัวช้ีวัด 

5 ไม่ม ี
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

20. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจดัหำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
 ในอนำคต (กบส.) 

ร้อยละ 100 
(จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน 

(TOR) ทุกโครงกำรแล้ว 
(5 โครงกำร)) 

5 ไม่ม ี

21. ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน (ITA)  
 (ศปท., กอง/กลุ่ม) 

ผ่านการประเมิน 
(ผลกำรประเมินเมิน ITA  

มีค่ำคะแนนเท่ำกับ  
ร้อยละ 96.82) 

5 ไม่ม ี

ตัวชี้วัดทีม่ีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด    
จ ำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรทีี่มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรี 
อย่ำงครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจดัท ำข้ึนใหม่แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (กพต.) 

รวมท้ังสิ้น 22 เร่ือง 
(แบ่งเป็น จัดท ำใหม ่3 เรื่อง  

ปรับปรุง 19 เรื่อง) 

3 ไม่ม ี

ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด    
1. ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource 

Management) (สลธ.) 
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนแล้วเสร็จ  
1 แผน จำก 3 แผน 

1 เนื่องจำกสถำนกำรณ ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  
ท ำให้ด ำเนินกำรจดัท ำ 
แผนสร้ำงควำมผูกพันของ
บุคลำกร สลค. แล้วเสร็จ 
ในปลำยปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 (2 ส.ค. 65)  
ดังนั้น จึงควรเริ่มด ำเนินกำร

 (1) เส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจดัท ำ 
ร่ำงเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 (2) แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจดัท ำ 
ร่ำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

 (3) แผนสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร สลค. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
โดยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
ได้เห็นชอบแผนฯ 
เมื่อวันท่ี 2 ส.ค. 65 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร สลค. ท่ีมีต่อระบบบริหำรงำนบคุคล กำรสร้ำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และควำมเป็นธรรมในองค์กร (สลธ.) 

อยู่ระหว่ำงจัดท ำ 
ร่ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ 
ในสำยอำชีพ และสืบค้นข้อมูล
รูปแบบกำรวัดควำมพึงพอใจ 

1 ตำมแผนฯ และประเมินแผนฯ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 

3. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร สลค. (สลธ.) เลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
ได้เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันท่ี  
2 ส.ค. 65 โดย สลธ. ไดม้ี
บันทึกแจ้งแผนฯ ให้ผู้บรหิำร 
กอง กลุ่ม และศูนย์ทรำบแล้ว 
และจะด ำเนินกำรตำมแผนฯ  
ในปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

1 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.44  
คะแนนถ่วงน้ าหนักรวม 4.48  
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