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สรุปรายงานผลการดาเนินการโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)
1.

โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องและนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จานวน 1 โครงการ
1.1) โครงการจัดการเรียนรู้
การลงพื้นที่ติดตามมติ
องค์ความรู้และ
808,300
กพร.
1) เสนอขออนุมัติโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะรัฐมนตรี/การศึกษาดู ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม
ในภาพรวม (10%)
ของ สลค.
งานในเรื่องที่เป็นนโยบาย การเรียนรู้ในหลายรูปแบบ
สาคัญของรัฐบาล การจัด
2) ดาเนินกิจกรรมและ
บรรยายความรู้และ
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(80%)
ในเรื่องที่เป็นนโยบาย
2.1) ลงพื้นที่ติดตามผล
สาคัญของรัฐบาล และการ
การดาเนินการตามมติ
สัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเพิม่
คณะรัฐมนตรี/ศึกษาดูงาน
ประสิทธิภาพการ
(16%)
ปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่
2.2) จัดบรรยายความรู้
ภารกิจ รวมถึงการสัมมนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (32%)
ประจาปี (Year End)
2.3) สัมมนา ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (32%)
3) ติดตามและประเมินผล
(10%)

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

พ.ย.

ธ.ค.

ก.ย.


4%

8%

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย จานวน 1 โครงการ
2.1) โครงการประชุมชี้แจง
จัดการประชุมชี้แจงให้
ความเข้าใจในนโยบายและ
800,000
กสค.
1) เสนอขออนุมัติจดั การ
นโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูงได้รับ
แนวทางการทางานของ
ประชุม
ระดับสูง
ทราบถึงนโยบายที่เร่งด่วน รัฐบาล
2) ออกหนังสือเชิญ
และที่รัฐบาลให้
ผู้เข้าร่วมประชุม
ความสาคัญ
3) ประสานเพื่อเตรียมการ
จัดประชุม
4) จัดการประชุม
5) ประเมินผลโครงการ
6) จัดทาสรุปผลการประชุม
เพื่อเสนอผู้บริหาร
7) จัดทาเอกสารสรุปผล
การบรรยายและแจกจ่าย
หมายเหตุ

ตามแผน

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

61,556.50  ลคร. อนุมัติกรอบการดาเนินโครงการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สลค. (วงเงินงบประมาณ
808,300 บาท)
 ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
สิงห์บุรี และชัยนาท ซึ่ง กพร. ได้
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวและเสนอ ลคร.
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60
 ลคร. อนุมตั ิจัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
จัดทาแผนปฏิรูปองค์การของ สลค.
ในวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้า ซึ่ง กพร. ได้
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างสรุปผลเสนอ ลคร. ทราบ
 ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน”
โดยกาหนดจัด ในวันที่ 9 ก.พ. 61
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
จัดการบรรยายฯ
-  ยังไม่มีการดาเนินการ เนื่องจากเป็น
โครงการที่จะดาเนินการหลังจากมี
รัฐบาลใหม่และแถลงนโยบายรัฐบาล
ต่อรัฐสภาแล้ว

2
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จานวน 2 โครงการ
3.1) การสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง จัดการสัมมนาร่วมกัน
สร้างสัมพันธภาพและ
130,000
ความสัมพันธ์และเพิม่
ระหว่าง สลค. สลน. และ ความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประสิทธิภาพด้านการ
สปน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สลค. สลน. และ สปน.
ประสานงานระหว่าง สลค.
ในการประสานปฏิบตั ิงาน เกิดความคล่องตัวในการ
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน ประสานงานและสามารถ
(สลน.) และสานักงานปลัด
แก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
สานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) การปฏิบัติงาน นาไปสู่การ ประสิทธิภาพ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ราชการในพระองค์
3.2) โครงการดูแลและพัฒนา จัดกิจกรรมเพื่อการดูแล
นักเรียนทุนพระราชทาน
5,000,000
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ
ในโครงการทุนฯ ที่คงอยู่
ในโครงการทุนการศึกษา
นักเรียนทุนพระราชทาน ในระบบได้รับการดูแลและ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโครงการทุนการศึกษา พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม
สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สอดคล้องกับวัยและ
สยามมกุฎราชกุมาร อย่าง สมรรถนะเป้าหมายที่พึง
หลากหลาย และต่อเนื่อง ประสงค์ เป็น “คนเก่ง คนดี”
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ ของสังคม
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียน
ทุนพระราชทานฯ ที่คงอยู่
ในระบบ

เจ้าของ
โครงการ
กอค.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)
1) รวบรวมข้อมูลปัญหา/
อุปสรรค (20%)
2) จัดทาเอกสาร (20%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ (%)
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)

 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา/
อุปสรรค เรียบร้อยแล้ว
 กาหนดจัดการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่
1 - 3 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สลค. และ
อินเลญา ราชบุรี อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี



3) จัดการสัมมนา (50%)
4) สรุปผลการสัมมนา
(10%)
กพน.

1) การพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ (20%)
1.1) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน
ให้กับนักเรียนทุนฯ ตาม
ความถนัดในสาขาต่าง ๆ
(10%)
- สารวจความ
ต้องการ/ประสานงาน
หน่วยงาน (2%)
- ฝึกปฏิบัติงาน
รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย (2%)
- ฝึกปฏิบัติงาน
หาประสบการณ์ สลค. สศช.
มพพ. (2%)
- ฝึกปฏิบัติงานใน
หลักสูตรการศึกษา (นรท.
ป.ตรี ปี 3 ขึ้นปี 4) (2%)
- ฝึกปฏิบัติงานหา
รายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน
(ทรู อุทยานราชพฤกษ์) (2%)
+ ฝึก ม.ปลาย

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

527,031.94



 จัดทาแบบสารวจความต้องการ
การฝึกปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งให้
นรท. รุ่นที่ 3 - 9 กรอกข้อมูลส่งกลับ
มายัง กพน. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61
 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความอนุเคราะห์รับ นรท. เข้า
ฝึกปฏิบัติงานในองค์กร
 สารวจข้อมูล นรท. รุ่นที่ 8 - 9 ที่มี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อระดับ ป.ตรี
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนาไปสู่
กระบวนการคัดเลือกคัดสรรผู้มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและมีความต้องการฝึกปฏิบัติงาน

+ ฝึก ป.ตรี
1.2) กิจกรรมศึกษาดูงาน
เพื่อสารวจความถนัด
การศึกษาต่อระดับ ป.ตรี
(2 ครั้ง) (5%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

 ลคร. อนุมัติให้ กพน. ดาเนินกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้กับ นรท. รุ่นที่ 7 - 8 ซึ่ง
กพน. ได้จัดกิจกรรมฯ จานวน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 - 11 ต.ค. 60 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 - 18 ต.ค. 60)
พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมรายงานต่อ ลคร. เรียบร้อยแล้ว

3
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ (%)
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)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

1.3) กิจกรรมลงพื้นที่
ศึกษาดูงานประเด็นการ
พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่
สาคัญ (1 ครั้ง นรท.ฝึกงาน
10 คน) (..%)
1.4) กิจกรรมแนะแนว
ติววิชาการ เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่อาชีพครู สาหรับ
นรท. รุน่ ที่ 2 (1 ครั้ง 35 คน)
(..%)
1.5) กิจกรรมจัดประชุม
ติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2
ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี
เพื่อติดตามสถานะการทางาน
ประกอบอาชีพ (5%)



 จัดประชุมติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2
ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี เพือ่
ติดตามสถานะการทางาน ประกอบ
อาชีพ และการจัดทาแผนขับเคลื่อนงาน
ในฐานะศิษย์เก่า ม.ท.ศ. ซึ่งดาเนินการ
เมื่อวันที่ 16 - 17 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม
อาคารห้องสมุด สลค. มีผเู้ ข้าร่วม
การประชุม จานวน 96 คน

2) การเสริมสร้างทักษะชีวิต
สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นาใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(25%)
2.1) จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ประสานงาน นรท. (13%)
2.2) กิจกรรมปลูกฝัง
ความมีจิตอาสา (ประสาน
ติดตาม นรท. จัดในพื้นที่)

3) การปลูกฝังจิตสานึก
ความจงรักภักดีและสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์
(10%)
3.1) กิจกรรมนา นรท.
เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โอกาสเสด็จฯ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
(3%)
หมายเหตุ

ตามแผน

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

2%



 ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังให้
นรท. กลับไปพัฒนาบ้านเกิด
- ดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
16 ธ.ค. 60 มี นรท. รุ่นที่ 2 - 9 เข้าร่วม
กิจกรรม 38 คน
- กาหนดจัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26 - 27
ม.ค. 61

 จัดกิจกรรมนา นรท. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสเสด็จฯ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน
เป็นฤดูหนาว เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60
มี นรท. รุ่นที่ 2 - 5 เข้าร่วมกิจกรรม
20 คน

4
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)
3.2) กิจกรรมนา นรท.
ร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันสาคัญ 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

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

4.2) การประชุมติดตาม
นรท. ที่กาลังเรียนระดับ ป.ตรี
รุ่นที่ 3 - 6 และปัจฉิมนิเทศ
นรท. รุ่นที่ 3 ที่สาเร็จการศึกษา
(1 ครั้ง 450 คน) (15%)
4.3) การลงพื้นที่ติดตาม
ตรวจเยี่ยม นรท. และ
ครอบครัว กรณีสาคัญ ๆ
(เฉพาะกรณี) (..%)
5) การคัดเลือกคัดสรร
นักเรียนทุนฯ ปี 2561 (รุ่นที่ 10)
(10%)
5.1) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือกจาก คกก.
จังหวัด (30 จังหวัด) (3%)
5.2) สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่พี่เลี้ยงในการกลั่นกรอง
คัดเลือก นรท. รุ่นที่ 10 ปี 2561
ณ วังทวีวัฒนา (3%)
* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ (%)
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)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

 จัดกิจกรรมนา นรท. ทากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัด
ของตนเอง และ กทม. มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9
ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม 810 คน
 จัดกิจกรรมนา นรท. ทากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจ ณ บริเวณงานพระราชพิธี
พระบรมศพ ถนนราชดาเนิน และ
ศาลาคนเมือง ระหว่างวันที่ 25 - 27
ต.ค. 60 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วม
กิจกรรม 45 คน



3%

 จัดประชุมเพื่อติดตามดูแล นรท.
- ครั้งที่ 1 พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง)
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มี นรท.
รุ่นที่ 2 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน
- ครั้งที่ 2 กาหนดจัดในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง (จังหวัดพิษณุโลกและ
จังหวัดใกล้เคียง) ในวันที่ 26 - 27
ม.ค. 61

5
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

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

พ.ย.

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

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

6.3) การจัดทารายงาน
สถานะ นรท. ประจาเดือน
(รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน)
(4%)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 โครงการ
220,000
สลธ.
1) อนุมัติโครงการ (25%)
5.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะ จัดอบรมโดยการบรรยาย บุคลากรด้านการเงินการ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง เพื่อให้บุคลากรได้รับการ คลัง งบประมาณ พัสดุ
2) ตั้งคณะทางาน (5%)
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ พัฒนาความรู้และทักษะใน สารบรรณ และด้าน
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านตามหน้
า
ที
ท
่
่
ี
บุ
ค
ลากร
ได้
ร
บ
ั
การพั
ฒ
นา
และด้านบุคลากร
ได้รับมอบหมายอย่าง
ความรู้และทักษะที่ต้องใช้
3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม
ถูกต้องตามกฎหมาย และ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
(10%)
มติคณะรัฐมนตรีที่
มอบหมายได้ถูกต้องตาม
เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์
4) จัดฝึกอบรม (40%)

หมายเหตุ

ตามแผน

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

ธ.ค.

3%

1%

1%



5%

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

 นาเข้าข้อมูลพื้นฐาน นรท. รุ่นที่ 9
ประจาปี 2560 จานวน 169 คน
 ปรับปรุงข้อมูลผลการเรียนของ นรท.
ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่นที่ 7 - 9
ระดับ ม.ปลาย จานวน 500 คน
 ติดตามและจัดทาข้อมูลสถานะ นรท.
รุ่นที่ 1 - 8 และการมีงานทาของ
นรท. รุ่นที่ 1 - 2 ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับ ป.ตรี จานวน 1,260 คน
 เผยแพร่ข้อมูลการทากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจและงานพระราชพิธี
พระบรมศพ ให้ นรท. ทราบเป็นระยะ
ในช่วงเดือน ต.ค. 60
 เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ จานวน 3 ครั้ง
ทางช่องทางเฟสบุ๊ค นรท. และไลน์
กลุ่ม นรท. ทุกรุ่น
 เผยแพร่ประกาศรับสมัคร นรท. เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ กพน. อย่าง
ต่อเนื่อง
 จัดทารายงานสถานะ นรท.
ประจาเดือน (ทุกวันที่ 5)

 ขออนุมัติดาเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่
22 ธ.ค. 60
 จัดตั้งคณะทางาน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60
 กาหนดดาเนินการฝึกอบรมในเดือน
ก.พ. 61

6
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ (%)
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)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

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

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
แก่กลุ่มข้าราชการใหม่
กลุ่มบุคลากรสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุน
จานวน 2 หลักสูตร
ประกอบด้วย หลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี
และหลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพและการทางาน
เป็นทีม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน
การทางานเป็นทีม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถปฏิบัตติ น
ได้อย่างถูกต้องและ
ปฏิบัติงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

677,500

กพร.

1) เสนอขออนุมัติโครงการ
ในภาพรวม (10%)
2) ดาเนินกิจกรรมและ
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
(80%)
2.1) หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี (40%)

283,938.71  ลคร. อนุมัติกรอบการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สลค. (วงเงินงบประมาณ 677,500 บาท)
 ลคร. อนุมตั ิการจัดหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี งบประมาณ 357,000 บาท
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60
 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. และศึกษาดูงานและ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที้ 22 - 24
ธ.ค. 60 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลเสนอ ลคร.
ทราบ

ก.ย.




2.2) หลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพและการทางานเป็นทีม
(40%)
3) ติดตามและประเมินผล
(10%)
5.3) โครงการฝึกอบรมความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

หมายเหตุ

ตามแผน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และฝึก
ทักษะด้านการวางแผน
การดับเพลิง วิธีการ
ดับเพลิง การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง และการระงับ
เหตุอัคคีภยั และการอพยพ
ในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากร
สลค. จานวน 65 คน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ดาเนินการจริง
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30,000

สลธ.

1) ขออนุมัติโครงการ

2) ดาเนินการฝึกอบรม

3) สรุปผลการดาเนินการ


ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

26,007  ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการโครงการ
ในเดือน ธ.ค. 60
 ดาเนินการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.
60
 รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) รับทราบ
สรุปผลการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่
30 ม.ค. 61

7
โครงการ

วัตถุประสงค์

5.4) โครงการพัฒนาทักษะและ จัดอบรมให้ความรูด้ ้าน
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน คอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ให้แก่บุคลากร สลค.

ผลผลิตของโครงการ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจ สลค.

งบประมาณ
(บาท)
167,300

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

กบส.

1) ขออนุมัติดาเนินโครงการ
(10%)
2) เตรียมหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม (10%)
3) เตรียมความพร้อมเพื่อ
การฝึกอบรม (10%)
4) จัดฝึกอบรม (60%)

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

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.




5) สรุปผลการดาเนิน
โครงการ (10%)

5.5) โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านสารสนเทศในปัจจุบัน
เพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

5.6) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน สลค.

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักและ
แก่นแท้ของคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจะได้นาไปใช้
ในชีวิตประจาวันและการ
ทางานได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งการให้ความรู้และ
จัดทาแนวทางการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร

หมายเหตุ

ตามแผน

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

ดาเนินการจริง
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175,000

กบส.

1) เสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ (20%)
2) ดาเนินการสัมมนา
(40%)
3) สรุปผลการดาเนิน
โครงการ (20%)
4) ติดตามและประเมินผล
(20%)

60,000

ศปท.

1) กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการและขออนุมตั ิ
โครงการ (15%)
2) จัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ (60%)
- ครั้งที่ 1 (15%)
- ครั้งที่ 2 (15%)
- ครั้งที่ 3 (15%)
- ครั้งที่ 4 (15%)

ดาเนินการแล้วเสร็จ

3) ศึกษาดูงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม
ส่วนราชการอื่น/โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บคุ ลากร สลค.
(25%)
* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560






ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
 รอง ลคร. (นางสาวอ้อนฟ้าฯ) อนุมัติ
ดาเนินโครงการ จานวน 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
 ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อ
วันที่ 5 ม.ค. 61
 กาหนดจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 26 28 ม.ค. 61

5,555.80  ลคร. อนุมตั ิให้ดาเนินโครงการ เมื่อ
วันที่ 14 พ.ย. 60
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธ.ค. 60 และกาหนด
จัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ในเดือน เม.ย. 61
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2. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
3.1) การจัดสร้างเครื่องราช
จัดสร้างเครื่องราช
สลค. สามารถแจกจ่าย
527,035,200
สลธ.
1) ประมาณการสร้าง
อิสริยาภรณ์
อิสริยาภรณ์ตามจานวน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชฯ และแจ้งให้
ที่กาหนด
ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอ
เครื่องราชฯ ครบตาม
ราคาฯ (ดำเนินกำรช่วงส.ค.จานวน
ก.ย. 60) (15%)
2) จัดประชุม คกก. บริหารงาน
การสร้าง-ซ่อมเครื่องราชฯ

กาหนดชั้นตรา ราคา
ส.ค.
หน่วยงานผู้รับจ้าง (15%)
60
3) ขออนุมัติดาเนินการ
จัดทาสัญญาจ้างฯ และส่ง

เอกสารให้กับหน่วยงานที่
ส.ค.
เกี่ยวข้อง (15%)
60
4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับ
พัสดุฯ (10%)

ส.ค.
60
5) สุ่ม รับมอบ และตรวจ
เครื่องราชฯ (40%)
6) จัดทาบันทึกส่งเอกสาร
เพื่อเบิกจ่าย งปม. (5%)
3.2) การจัดซ่อมเครื่องราช
จัดซ่อมเครื่องราช
สลค. สามารถแจกจ่าย
38,719,000
สลธ.
1) พิจารณาประมาณการ
อิสริยาภรณ์
อิสริยาภรณ์ตามจานวนที่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซ่อมเครื่องราชฯ และแจ้ง
กาหนด
ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ผู้รับจ้างเสนอราคาฯ
เครื่องราชฯ ครบตามจานวน
(ดำเนินกำรช่วง ส.ค. 60) (15%)
2) สารวจเครื่องราชฯ รับคืน
(ดำเนินกำรช่วง ส.ค. 60) (5%)
3) จัดประชุม คกก.
บริหารงานการสร้าง-ซ่อม

เครื่องราชฯ (15%)
ส.ค.
60
4) ขออนุมัติจัดดาเนินการ
จัดทาสัญญาจ้างฯ และส่ง
เอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (10%)
หมายเหตุ

ตามแผน

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560


ส.ค.
60

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

(ดำเนินกำรแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)

(ดำเนินกำรแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค

160,656,250.00  จัดทาสัญญาจ้าง จานวน 2 ฉบับ
คือ 1) สัญญาจ้างองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ วงเงิน
116,427,000 บาท จานวน 14
รายการ 2) สัญญาจ้างกรมธนารักษ์
วงเงิน 321,312,500 บาท จานวน
108 รายการ
 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น
160,656,250 บาท

9,480,500.00  จัดทาสัญญาจ้าง จานวน 2 ฉบับ
คือ 1) สัญญาจ้างองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ วงเงิน
8,920,500 บาท จานวน 9
รายการ 2) สัญญาจ้างกรมธนารักษ์
วงเงิน 18,961,000 บาท จานวน
69 รายการ
 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น
9,480,500 บาท

9
รายการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

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

3.3) การจัดพิมพ์
ใบประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ
สัญญาบัตรฯ

พิมพ์ใบประกาศนียบัตร
กากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และสัญญาบัตรฯ ตาม
จานวนที่กาหนด

สลค. สามารถแจกจ่าย
ใบประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และสัญญาบัตรฯ ให้แก่
ผู้ได้รับพระราชทานฯ
ได้ครบตามจานวน
การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา

9,000,000

กอค.

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ (%)
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)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค


ส.ค.
60

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


59,064.00  จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 และส่งมอบงาน
แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60

2) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2 (50%)
3) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3 (49%)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
5.1) โครงการปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบสารอง
ระบบสารองระบบงาน
1,000,000
สารองระบบงานเรียกดู
ระบบงานเรียกดูระเบียบ เรียกดูระเบียบวาระการ
ระเบียบวาระการประชุม
วาระการประชุม
ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง เครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
(M-VARA)
แท็บเล็ต (M-VARA)

กบส.

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

 ลคร. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60
 ลคร. อนุมัติร่าง TOR ในเดือน พ.ย.
60
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กาหนด
ลงนามในสัญญา ในวันที่ 12 ม.ค. 61





4) ปรับปรุงระบบ (20%)
5) ทดสอบระบบ (15%)

5.2) โครงการปรับปรุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.

หมายเหตุ

ตามแผน

จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
อุปกรณ์เครือข่ายและ
เครือข่ายและสายสัญญาณ สายสัญญาณ
เครือข่ายชุดใหม่เพื่อ
ทดแทนชุดเดิมในบางส่วน
ที่เริ่มเสื่อมสภาพ รวมถึง
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายเพิม่ เติม เพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณการ
ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

3,200,000

กบส.

6) ติดตั้งใช้งาน/ตรวจรับ
(20%)
1) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)



5%

4) ดาเนินงาน (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%)
* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 2 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดาเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ ต.ค. 60
 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 14 พ.ย. 60
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
14 - 17 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
20 - 25 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์
 อยู่ระหว่างขออนุมัติประกวดราคา
(e-bidding)
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5.3) โครงการจัดหาระบบการ
ประชุมทางไกล (Video
Conference) ทดแทนระบบ
เดิม

5.4) โครงการปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์

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

ผลผลิตของโครงการ

ระบบควบคุมการบริหาร
จัดการการประชุมทางไกล
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

งบประมาณ
(บาท)

6,100,000

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

กบส.

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

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

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.


5%

ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
สลค.
สลค.

340,000

กบส.

ส.ค.

ก.ย.

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค

 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 10 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดาเนินการร่าง 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 (กาหนดยื่นซอง 22
ม.ค. 61)



4) ดาเนินงาน (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) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)

ก.ค.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

 ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่ 20
พ.ย. 60
 แต่งตั้ง คกก. TOR และจัดทาร่าง
TOR แล้วเสร็จ วันที่ 24 พ.ย. 60
 อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา



8%

4) ดาเนินงาน (60%)

5.5) โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม

หมายเหตุ

ตามแผน

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

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรี

ดาเนินการจริง
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29,630,000

กบส.

5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)
1) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)



5%

4) ดาเนินงาน (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%)
ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดาเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ พ.ย. 60
 ลคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 13 ธ.ค.
60
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
13 - 18 ธ.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
10 - 15 ม.ค. 61
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5.6) โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
ทดแทนระบบเดิม

5.7) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สาหรับการสืบค้นฐานข้อมูล
สาคัญของ สลค.

5.8) โครงการจัดหาระบบ
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

5.9) โครงการจัดหาระบบ
สาหรับให้บริการข้อมูลของ
สลค. รูปแบบใหม่

หมายเหตุ

ตามแผน

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เพื่อให้การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตของโครงการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง)

งบประมาณ
(บาท)
9,420,000

กบส.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)
1) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)

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

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.



7%

พัฒนาและปรับปรุงระบบ ระบบสารสนเทศสาหรับ
สารสนเทศสาหรับการ
การสืบค้นฐานข้อมูลสาคัญ
สืบค้นฐานข้อมูลสาคัญของ ของ สลค.
สลค. รองรับการปฏิบัติงาน
ของ สลค. ทั้งในและนอก
สถานที่ และสามารถใช้งาน
ด้วย Mobile device ได้
เพื่อใช้ประกอบการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

37,592,000

พัฒนาระบบสารบรรณ
อัตโนมัติให้มีความทันสมัย
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
พัฒนาระบบสืบค้น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

28,900,000

พัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลที่มีความทันสมัย
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป

เจ้าของ
โครงการ

ระบบสารบรรณอัตโนมัติที่
ทันสมัย รองรับกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
และระบบสืบค้นฐานข้อมูล
เพื่อใช้ติดตามเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบสาหรับให้บริการ
ข้อมูลของ สลค. รูปแบบ
ใหม่

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

กบส.

4) ดาเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (5%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
50% ของสัญญา) (30%)
4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า
30% ของสัญญา) (20%)
4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (5%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)
1) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ (5%)

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค
 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดาเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ ต.ค. 60
 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
16 - 21 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์
 รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) อนุมัติ
TOR เพื่อนาขึ้นประกวดราคา วันที่
27 ธ.ค. 60
 ประกวดราคาวันที่ 27 ธ.ค. 60 - 19
ม.ค. 61 (กาหนดยื่นซองวันที่ 22
ม.ค. 61 และกาหนดทดสอบอุปกรณ์
วันที่ 25 ม.ค. 61)

 จัดทาร่าง TOR แล้วเสร็จ 15 ธ.ค. 60
 ลคร. เห็นชอบให้ดาเนินโครงการ
วันที่ 10 ม.ค. 61




3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)
4) ดาเนินงาน (60%)

กบส.

5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (15%)
1) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (20%)




 แต่งตั้ง คกก. TOR จัดทาร่าง TOR
แล้วเสร็จ เดือน พ.ย. 60
 ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่ 10
ธ.ค. 60

4) ดาเนินงาน (40%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (20%)
13,510,000
กบส. 1) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
1.1) แต่งตั้ง คกก. และ
จัดทาร่าง TOR (2%)
1.2) ขออนุมัติร่าง TOR
เพื่อประชาพิจารณ์ (8%)
* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560




 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 3 ต.ค. 60
 คกก. TOR เสนอร่าง TOR วันที่ 29
ต.ค. 60
 ลคร. อนุมตั ิร่าง TOR วันที่ 20 ธ.ค. 60
เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์
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ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)
2) ขออนุมัติโครงการ
(10%)
2.1) อนุมัติร่าง TOR
(2%)
2.2) ประชาพิจารณ์
ครั้งที่ 1 (6%)
2.3) อนุมัติ TOR เพื่อ
นาไปประกวดราคา (2%)
3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)
3.1) ประกาศ TOR
เพื่อประกวดราคา (2%)
3.2) พิจารณาผล (2%)
3.3) ทาสัญญาจ้าง
(6%)
4) ดาเนินงาน (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

ดาเนินการจริง
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

* ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 ธันวาคม 2560

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ (%)
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)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
21 - 24 ธ.ค. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์
 อยู่ระหว่างขออนุมัติประกวดราคา

1
ผลการดดาเนนินการตตัวชชชี้วตัดตามแผนยยุทธศาสตรร์สดานตักเลขาธนิการคณะรตัฐมนตรช (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจดาปปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๓ เดดือน (๑ ตยุลาคม - ๓๑ ธตันวาคม ๒๕๖๐)

ตตัวชชชี้วตัด/ผผรผู้ ตับผนิดชอบ

นดชี้าหนตัก
(๑)

เกณฑร์การใหผู้คะแนน
๑

๒

ยยุทธศาสตรร์ทชที่ ๑ การเสรนิมสรผู้างประสนิทธนิภาพในการวนิเคราะหร์และนดาเสนอเรดืที่องเสนอคณะรตัฐมนตรช

๓

๔

๕

คะแนนถถ่วงนดชี้า
คะแนน
หนตัก
ผลการดดาเนนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐

๑.๑ รร้อยละของจจจำนวนเรรรื่องททรื่เสนอคณะรรัฐมนตรทมทควจำม
ถถูกตร้องตจำม พรฎ.เสนอเรรรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)
๑.๒ ระดรับคะแนนคคุณภจำพของขร้อมถูลประกอบกจำรววินวิจฉรัย
ของคณะรรัฐมนตรท (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

๔

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๗๕

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๘๕

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๙๙.๘๔

๕

๐.๒๐

๓

ตจรื่จำกวว่จำ ๘.๗๕

-

-

-

๘.๗๕

N/A

N/A

๑.๓ รร้อยละของจจจำนวนเรรรื่องททรื่เสนอเขร้จำสถูว่กจำรพวิจจำรณจำของ
คณะรรัฐมนตรท ททรื่มทควจำมเหห็นของสจจำนรักเลขจำธวิกจำรคณะ
รรัฐมนตรท เพรรื่อประกอบกจำรพวิจจำรณจำของคณะรรัฐมนตรท
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.)
๑.๔ รร้อยละของจจจำนวนเรรรื่องททรื่คณะรรัฐมนตรทมทมตวิตจำม
ควจำมเหห็นของสจจำนรักเลขจำธวิกจำรคณะรรัฐมนตรท (กนธ., กวค,.
กสค., กอค.)
๑.๕ จจจำนวนมตวิคณะรรัฐมนตรทหรรอขร้อสรัรื่งกจำรททรื่สวว่ นรจำชกจำร
ขอทบทวน เนรรื่องจจำกคลจำดเคลรรื่อน หรรอไมว่ชรัดเจนในสจำระ
สจจำครัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)
๑.๖ รร้อยละควจำมสจจำเรห็จของกจำรตรวจสอบรว่จำงอนคุบรัญญรัตวิ
แลร้วเสรห็จภจำยในเวลจำททรื่กจจำหนด (กคอ.)
๑.๗ รร้อยละควจำมพพึงพอใจของผถูร้ประสจำนงจำนในกจำรจรัด
ประชคุมคณะรรัฐมนตรท (กปค.)

๔

ตจรื่จำกวว่จำรร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

รร้อยละ ๑๐๐

ดจจำเนวินกจำรใน
เดรอนกรกฎจำคม
๒๕๖๑
รร้อยละ ๑๐๐

๕

๐.๒๐

๓

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๗๕

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๘๕

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๑๐๐

๕

๐.๑๕

๓

๑ เรรรื่อง

-

-

-

๐ เรรรื่อง

๐ เรรรื่อง

๕

๐.๑๕

๓

รร้อยละ ๘๘

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๙๒

รร้อยละ ๙๔

รร้อยละ ๙๖

รร้อยละ ๑๐๐

๕

๐.๑๕

๒.๕

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๗๕

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๘๕

รร้อยละ ๙๐

N/A

N/A

๒.๕

๑ ครรัรั้ง

-

-

-

๐ ครรัรั้ง

ดจจำเนวินกจำรในชว่วง
ครพึรื่งหลรังของ
ปปีงบประมจำณ
๐ ครรัรั้ง

๕

๐.๑๒๕

๑.๘ จจจำนวนครรัรั้งของกจำรผลวิตเอกสจำรเรรรื่องจจจำเปป็น/เรว่งดว่วน
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นดชี้าหนตัก
(๑)

ไมว่ทรันตว่อกจำรประชคุม/กจำรพวิจจำรณจำของคณะรรัฐมนตรท
(กปค.)

เกณฑร์การใหผู้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ยยุทธศาสตรร์ทชที่ ๒ การพตัฒนาระบบตนิดตามผลการดดาเนนินการตามนโยบายและมตนิคณะรตัฐมนตรช และพตัฒนาฐานขผู้อมผลสดาหรตับการเสนอแนะเชนิงนโยบาย
๒.๑ รร้อยละของจจจำนวนเรรรื่องททสรื่ ว่วนรจำชกจำรรจำยงจำนผลกจำร
ดจจำเนวินกจำรตจำมมตวิคณะรรัฐมนตรท (กสค.)
๒.๒ รร้อยละควจำมสจจำเรห็จในกจำรประสจำนงจำน/ตวิดตจำมใหร้
สว่วนรจำชกจำรรจำยงจำนควจำมกร้จำวหนร้จำในกจำรดจจำเนวินกจำรตจำมมตวิ
คณะรรัฐมนตรท ภจำยในระยะเวลจำททรื่กจจำหนด (กสค.)
๒.๓ จจจำนวนประมวลมตวิคณะรรัฐมนตรทททรื่มทรจำยงจำนผลกจำร
ดจจำเนวินกจำรตจำมนโยบจำยและมตวิคณะรรัฐมนตรทอยว่จำงครบถร้วน
ททรื่ปรรับปรคุงหรรอจรัดทจจำขพึรั้นใหมว่แลร้วเสรห็จตจำมเปป้จำหมจำยททรื่
กจจำหนด (กพต.)
๒.๔ รร้อยละควจำมพพึงพอใจททรื่มทตว่อประมวลมตวิคณะรรัฐมนตรท
(กพต.)

รร้อยละ ๗๖

รร้อยละ ๗๘

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๘๒

รร้อยละ ๘๔

รร้อยละ ๖๖.๖๗

๑

๐.๐๕

๕

ตจรื่จำกวว่จำรร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

รร้อยละ ๑๐๐

รร้อยละ ๖๖.๖๗

๑

๐.๐๕

๕

๔ เรรอรื่ ง/ไตรมจำส

๕ เรรอรื่ ง/ไตรมจำส

๖ เรรอรื่ ง/ไตรมจำส

๗ เรรอรื่ ง/ไตรมจำส

๘ เรรอรื่ ง/ไตรมจำส

๒๔ เรรรื่อง

๕

๐.๒๕

๕

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๗๕

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๘๕

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๙๘.๗๕

๕

๐.๒๕

๖
๖

๑ ครรัรั้ง
๑ ครรัรั้ง

-

-

-

๐ ครรัรั้ง
๐ ครรัรั้ง

๐ ครรัรั้ง
๐ ครรัรั้ง

๕
๕

๐.๓๐
๐.๓๐

๓

รร้อยละ ๖๐

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๑๐๐

อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
กจำร

N/A

N/A

ยยุทธศาสตรร์ทชที่ ๔ การพตัฒนากระบวนการเผยแพรถ่ขผู้อมผลสดาคตัญในราชกนิจจานยุเบกษา
๔.๑ จจจำนวนครรัรั้งททรื่ไมว่สจำมจำรถนจจำเรรรื่องประกจำศใน
รจำชกวิจจจำ-นคุเบกษจำบนเวห็บไซตค์ไดร้ ภจำยในระยะเวลจำททกรื่ จจำหนด
(กรจ.-กอค.)
๔.๒ รร้อยละขององคค์ควจำมรถูร้หรรอคถูว่มรอกจำรปฏวิบรัตวิงจำนททไรื่ ดร้

คะแนนถถ่วงนดชี้า
หนตัก
(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐

๕

ยยุทธศาสตรร์ทชที่ ๓ การเพนิที่มประสนิทธนิภาพการปฏนิบตัตงนิ านเกชที่ยวกตับราชการในพระองคร์
๓.๑ จจจำนวนครรังรั้ ททกรื่ จำรปฏวิบตรั งวิ จำนหนร้จำพระททนรื่ งรัรื่ ผวิดพลจำด (กอค.)
๓.๒ จจจำนวนครรัรั้งททรื่กจำรขอพระรจำชทจำนพระมหจำกรคุณจำใน
เรรรื่องตว่จำง ๆ ผวิดพลจำด (กอค.)
๓.๓ รร้อยละขององคค์ควจำมรถูร้ในกจำรปฏวิบรัตวิงจำนดร้จำนรจำชกจำร
ในพระองคค์ททรื่ปรรับปรคุงหรรอจรัดทจจำขพึรั้นใหมว่แลร้วเสรห็จตจำมเปป้จำ
หมจำยททรื่กจจำหนด (กอค.)

คะแนน
ผลการดดาเนนินการ
(๒)

๔

๑ ครรัรั้ง

-

-

-

๐ ครรัรั้ง

๐ ครรัรั้ง

๕

๐.๒๐

๔

รร้อยละ ๖๐

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๑๐๐

อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน

N/A

N/A
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รรับกจำรพรัฒนจำหรรอปรรับปรคุงแลร้วเสรห็จตจำมเปป้จำหมจำยททรื่กจจำหนด
(กรจ.-กอค.)
๔.๓ รร้อยละของจจจำนวนกฎหมจำยและขร้อมถูลสจจำครัญททรื่เผย
แพรว่ในเวห็บไซตค์สจจำนรักเลขจำธวิกจำรคณะรรัฐมนตรท (กนธ., กบส.,
กรจ.-กอค.)
๔.๔ รร้อยละททรื่เพวิรื่มขพึรั้นของจจจำนวนผถูร้ททรื่เขร้จำมจำใชร้ขร้อมถูลผว่จำน
ชว่องทจำงททรื่เผยแพรว่ เททยบกรับปปีกว่อน (กบส., กรจ.-กอค.)

นดชี้าหนตัก
(๑)

เกณฑร์การใหผู้คะแนน

คะแนนถถ่วงนดชี้า
หนตัก
(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔

รร้อยละ ๖๐

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๑๐๐

รร้อยละ ๑๐๐

๕

๐.๒๐

๓

รร้อยละ ๑

รร้อยละ ๑.๕

รร้อยละ ๒

รร้อยละ ๒.๕

รร้อยละ ๓

อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
กจำร

N/A

N/A

ยยุทธศาสตรร์ทชที่ ๕ การพตัฒนาระบบบรนิหารจตัดการเพดืที่อสนตับสนยุนการปฏนิบตัตงนิ านในภารกนิจหลตักทชที่เกชที่ยวขผู้อง
๕.๑ รร้อยละขององคค์ควจำมรถูร้ในกจำรปฏวิบรัตวิงจำนททปรื่ รรับปรคุง
หรรอจรัดทจจำขพึนรั้ ใหมว่แลร้วเสรห็จตจำมเปป้จำหมจำยททรื่กจจำหนด (สลธ.,
กบส., กพร.)
๕.๒ รร้อยละของบคุคลจำกรททรื่ไดร้รบรั กจำรพรัฒนจำในแตว่ละปปี
เททยบกรับบคุคลจำกรทรัรั้งหมด (กพร.)
๕.๓ ระดรับควจำมสจจำเรห็จในกจำรจรัดทจจำแผนกจำรบรวิหจำร
ทรรัพยจำกรบคุคคล (Human Resource Management) (สลธ.)
(๑) เสร้นทจำงควจำมกร้จำวหนร้จำในสจำยอจำชทพ (Career Path)

คะแนน
ผลการดดาเนนินการ
(๒)
กจำร

๓

รร้อยละ ๖๐

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๙๐

รร้อยละ ๑๐๐

อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
กจำร

N/A

N/A

๔

รร้อยละ ๕๕

รร้อยละ ๖๐

รร้อยละ ๖๕

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๗๕

อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
กจำร

N/A

N/A

๒

จรัดทจจำ Career Path
ไมว่แลร้วเสรห็จ

-

จรัดทจจำ Career Path
แลร้วเสรห็จ ๑ ตจจำแหนว่ง

-

N/A

N/A

(๒) แผนกจำรสรบทอดตจจำแหนว่ง (Succession Plan)

๒

จรัดทจจำ Succession
Plan ในตจจำแหนว่ง
สจจำครัญเชวิงกลยคุทธค์
ไมว่แลร้วเสรห็จ

-

จรัดทจจำ Succession
Plan ในตจจำแหนว่ง
สจจำครัญเชวิงกลยคุทธค์
แลร้วเสรห็จ ๑ ตจจำแหนว่ง

-

N/A

N/A

(๓) แผนสรร้จำงควจำมผถูกพรันของบคุคลจำกร สลค.

๒

จรัดทจจำแผนสรร้จำง
ควจำมผถูกพรันของ
บคุคลจำกร ไมว่แลร้วเสรห็จ

-

-

-

จรัดทจจำ Career Path อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
แลร้วเสรห็จ มจำกกวว่จำ
กจำร
๑ ตจจำแหนว่ง
จรัดทจจำ
อยถูรว่ ะหวว่จำงดจจำเนวิน
Succession Plan
กจำร
ในตจจำแหนว่งสจจำครัญ
เชวิงกลยคุทธค์ แลร้ว
เสรห็จ มจำกกวว่จำ ๑
ตจจำแหนว่ง
จรัดทจจำแผนสรร้จำง อยถูรว่ ะหวว่จำงดจจำเนวิน
ควจำมผถูกพรันของ
กจำร
บคุคลจำกร แลร้วเสรห็จ

N/A

N/A
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๕.๔ รร้อยละของควจำมสจจำเรห็จในกจำรดจจำเนวินกจำรตจำมแผนชทว
อนจำมรัยควจำมปลอดภรัย (สลธ.)
๕.๕ รร้อยละของควจำมสจจำเรห็จในกจำรเชรรื่อมโยงระบบฐจำน
ขร้อมถูลสจจำครัญททรื่ใชร้ในกจำรปฏวิบรัตวิภจำรกวิจของสจจำนรักเลขจำธวิกจำร
คณะรรัฐมนตรท ตจำมเปป้จำหมจำยททรื่กจจำหนด (กบส.)
๕.๖ รร้อยละของควจำมสจจำเรห็จในกจำรจรัดหจำระบบเทคโนโลยท
สจำรสนเทศรองรรับกจำรเปลทรื่ยนแปลงในอนจำคต (กบส.)
๕.๗ ผลกจำรประเมวินคคุณธรรมและควจำมโปรว่งใส (ITA)
(ศปท., สจจำนรัก/กอง/กลคุว่ม)

นดชี้าหนตัก
(๑)

เกณฑร์การใหผู้คะแนน

๓

๑
รร้อยละ ๖๐

๒
รร้อยละ ๗๐

๓
รร้อยละ ๘๐

๔
รร้อยละ ๙๐

๕
รร้อยละ ๑๐๐

๓

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๗๕

รร้อยละ ๘๐

รร้อยละ ๘๕

รร้อยละ ๙๐

๓

รร้อยละ ๖๐

รร้อยละ ๖๕

รร้อยละ ๗๐

รร้อยละ ๗๕

รร้อยละ ๘๐

๓

ไมว่ผว่จำนกจำร
ประเมวินตจำม
เกณฑค์ททรื่
สจจำนรักงจำน ป.ป.ช.
กจจำหนด

-

-

-

ผว่จำนกจำรประเมวิน
ตจำมเกณฑค์ททรื่
สจจำนรักงจำน
ป.ป.ช. กจจำหนด
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๑

คะแนนถถ่วงนดชี้า
หนตัก
(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐
๐.๐๓

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

คะแนน
ผลการดดาเนนินการ
(๒)
อยถูว่ระหวว่จำงจรัดทจจำ
แผนฯ
อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
กจำร
อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
กจำร
อยถูว่ระหวว่จำงดจจำเนวิน
กจำร

