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สรุปรายงานผลการดาเนินการโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
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.

ตามแผน
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ดาเนินการจริง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ก.พ.

ก.ย.


4%

8%
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
หมายเหตุ

ม.ค.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

79,201.50  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.
ได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และได้
สรุปผลเสนอ ลคร. แล้ว
 ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน”
โดยกาหนดจัด ในวันที่ 9 ก.พ. 61
ซึ่ง กพร. ได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลเสนอ ลคร. ทราบ
 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดการ
บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความ
พร้อมด้านดิจิทัลสาหรับไทยแลนด์ 4.0
การพัฒนาความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง การอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อสถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture: EA) โดยมี
กาหนดจัดในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 61
-  เนื่องจากเป็นโครงการที่จะดาเนินการ
หลังจากมีรัฐบาลใหม่และ ครม.
แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว
จากการตรวจสอบคาดว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะยังไม่มี
การเลือกตั้ง สส. และมีรัฐบาลชุดใหม่
เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่มี
การจัดประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อ

2
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.

6) จัดทาสรุปผลการประชุม
เพื่อเสนอผู้บริหาร
7) จัดทาเอกสารสรุปผล
การบรรยายและแจกจ่าย

กอค.

1) รวบรวมข้อมูลปัญหา/
อุปสรรค (20%)
2) จัดทาเอกสาร (20%)




4) สรุปผลการสัมมนา
(10%)
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
1%
+ ฝึก ป.ตรี
หมายเหตุ

ตามแผน
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ดาเนินการจริง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ก.ย.

128,523  ดาเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหา/
อุปสรรค เรียบร้อยแล้ว
 จัดการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3
ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ชั้น 2 สลค. และอินเลญา ราชบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



3) จัดการสัมมนา (50%)

กพน.

ส.ค.

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
ผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ กสค. ได้มีบนั ทึก
แจ้งให้คณะทางานเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของ สลค. พิจารณา
นาเงินงบประมาณโครงการจัดประชุม
ชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง
จานวน 800,000 บาท ไปใช้ประโยชน์
ในภารกิจของ สลค. ทีส่ าคัญต่อไปด้วย
แล้ว

5) ประเมินผลโครงการ

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

ก.ค.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

1,716,028.84  จัดทาแบบสารวจความต้องการ
การฝึกปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งให้
นรท. รุ่นที่ 3 - 9 กรอกข้อมูลส่งกลับ
มายัง กพน. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61
 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความอนุเคราะห์รับ นรท.
เข้าฝึกปฏิบัติงานในองค์กร
 ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ดาเนินกิจกรรม
ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการศึกษาและการ
เรียนรูด้ ้วยการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
บริการด้านสุขภาพ (รพ.ศิริราช
รพ.ราชวิถี และ รพ.จุฬาฯ) มีนักเรียน
ทุนฯ รุ่นที่ 7 - 9 เข้าร่วมจานวน 33 คน
ระหว่างวันที่ 18 - 31 มี.ค. 61
 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อที่แจ้งความ
ประสงค์ และคัดเลือก คัดสรร
นักเรียนทุนฯ ที่เหมาะสม
และตรงตามสายวิชาที่เรียน
 นักเรียนทุนฯ ที่ประสงค์หารายได้ที่
บ.ทรู ทาง กพน. ได้ส่งรายชื่อให้ บ.ทรู
เรียบร้อยแล้ว บางกลุ่มเริ่มปฏิบัติงานแล้ว
 นักเรียนทุนฯ ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงาน
หาประสบการณ์ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
กพน. ได้ประสานส่งรายชื่อแล้วเบื้องต้น

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.

1.2) กิจกรรมศึกษาดูงาน

เพื่อสารวจความถนัด
การศึกษาต่อระดับ ป.ตรี
(2 ครั้ง ครั้งละ 30 คน)
(5%)
1.3) กิจกรรมลงพื้นที่
ศึกษาดูงานประเด็นการ
พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่
สาคัญ (1 ครั้ง นรท.ฝึกงาน
10 คน) (..%)
1.4) กิจกรรมจัดประชุม
ติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2
ที่สาเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี
เพื่อติดตามสถานะการทางาน
ประกอบอาชีพ (5%)



2) การเสริมสร้างทักษะชีวิต
สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นาใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(25%)
2.1) จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ประสานงาน นรท. (13%)
2.2) กิจกรรมปลูกฝัง
ความมีจิตอาสา (ประสาน
ติดตาม นรท. จัดในพื้นที่)
(12%)

หมายเหตุ

ตามแผน
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8%

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
 ลคร. อนุมัติให้ กพน. ดาเนินกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้กับ นรท. รุ่นที่ 7 - 8
ซึง่ กพน. ได้จดั กิจกรรมฯ จานวน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 - 11 ต.ค. 60
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 - 18 ต.ค. 60)
พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมรายงานต่อ ลคร. เรียบร้อยแล้ว

 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
 ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ดาเนิน
กิจกรรม ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมเมื่อ
วันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 61
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1-9 เข้าร่วม
จานวน 27 คน
 ดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียนทุนฯ กลับไปพัฒนา
บ้านเกิด เริม่ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 60 ก.ค. 61
- เดือน ธ.ค. 60 ได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 60
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 2 - 9 เข้าร่วม
กิจกรรม 31 คน
- ดาเนินการจัดในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่
26 - 27 ม.ค. 61 มีนักเรียนทุนฯ
รุ่น 1 - 9 จานวน 61 คน
- ดาเนินการจัดในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ
วันที่ 10 - 11 ก.พ. 61 มีนักเรียนทุนฯ
รุ่น 1 - 9 จานวน 120 คน

4
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
- ดาเนินการจัดกิจกรรมพื้นที่ภาคกลาง
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 - 4 มี.ค. 61
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1 - 9 จานวน 130 คน

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

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
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ดาเนินการแล้วเสร็จ





 จัดกิจกรรมนานักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสเสด็จ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60
มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 - 5 เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 20 คน
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61
มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - 9 เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 20 คน

 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 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
(จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
ใกล้เคียง) เมื่อวันที่ 26 - 27 ม.ค. 61

5
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

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

หมายเหตุ

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

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.



3%

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
- ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
ใกล้เคียง) ณ จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 3 - 4 มี.ค. 61
- ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง (จังหวัด
ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง)
ณ จังหวัดชลบุรี กาหนดจัดวันที่
6 - 7 เม.ย. 61
 จัดกิจกรรมติดตามนักเรียนทุนฯ รุ่นที่
3 - 6 และปัจฉิมนิเทศ นรท. รุ่นที่ 3
ที่สาเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มี.ค. –
1 เม.ย. 61 จานวนผู้เข้าร่วม 434 คน

 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

6
โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

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

พ.ย.

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

1%

6.3) การจัดทารายงาน
สถานะ นรท. ประจาเดือน
(รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน)
(4%)

1%

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
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ บุคลากร ได้รับการพัฒนา
และด้านบุคลากร
ได้รับมอบหมายอย่าง
ความรู้และทักษะที่ต้องใช้
3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม
ถูกต้องตามกฎหมาย และ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
(10%)
มติคณะรัฐมนตรีที่
มอบหมายได้ถูกต้องตาม
เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์
4) จัดฝึกอบรม (40%)

5.2) โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สลค.

หมายเหตุ

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

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้และทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
การประสานงาน การทางาน
เป็นทีม ซึง่ จะช่วยให้
สามารถปฏิบัตติ นได้อย่าง
ถูกต้องและปฏิบตั ิงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดาเนินการจริง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ตามแผน
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677,500

กพร.

5) สรุปผลการดาเนิน
โครงการ (10%)
6) ติดตามประเมินผล
(10%)
1) เสนอขออนุมัติโครงการ
ในภาพรวม (10%)
2) ดาเนินกิจกรรมและ
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
(80%)
2.1) หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี (40%)
2.2) หลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพและการทางานเป็นทีม
(40%)

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
 เผยแพร่ข้อมูลการทากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจและงานพระราชพิธี
พระบรมศพ ให้ นรท. ทราบเป็นระยะ
ในช่วงเดือน ต.ค. 60
 เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ จานวน 3 ครั้ง
ทางช่องทางเฟสบุ๊ค นรท. และไลน์
กลุ่ม นรท. ทุกรุ่น
 เผยแพร่ประกาศรับสมัคร นรท.
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ กพน.
อย่างต่อเนื่อง
 จั ด ท ารายงานสถานะนั ก เรี ย นทุ น ฯ
ประจาไตรมาส
- ธันวาคม 2560
- มีนาคม 2561
- มิถุนายน 2561
- กันยายน 2561

219,305  ขออนุมัติดาเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่
22 ธ.ค. 60
 จัดตั้งคณะทางาน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60
 ดาเนินการฝึกอบรมวันที่ 8-9,14,1618 ก.พ. 61
 สรุปผลการดาเนินโครงการ 27 มี.ค. 61
 อยู่ระหว่างดาเนินการติดตาม
ประเมินผล







ก.ย.





524,342.96  ลคร. อนุมัติกรอบการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 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

7
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.

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และฝึก
ทักษะด้านการวางแผน
การดับเพลิง วิธีการ
ดับเพลิง การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง และการระงับ
เหตุอัคคีภยั และการอพยพ
ในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากร
สลค. จานวน 65 คน
5.4) โครงการพัฒนาทักษะและ จัดอบรมให้ความรูด้ ้าน
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน คอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปที่
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ให้แก่บุคลากร สลค.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

30,000

สลธ.

1) ขออนุมัติโครงการ
(25%)



2) ดาเนินการฝึกอบรม
(50%)



3) สรุปผลการดาเนินการ
(25%)
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจ สลค.

167,300

กบส.

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

หมายเหตุ

ตามแผน
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

ก.ย.






10%

5) สรุปผลการดาเนิน
โครงการ (10%)

ส.ค.

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

 จัดการอบรมสัมมนาร่วมกันตาม
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
โดยจัดบรรยายเมื่อวันที่ 7, 8, 14, 15
ธ.ค. 60 ณ สลค. และศึกษาดูงาน
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที้
22 - 24 ธ.ค. 60 ในพื้นที่จังหวัด
นครนายก และสรุปผลการจัด
หลักสูตรข้าราชการที่ดีให้ ลคร.
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61
 จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
และการทางานเป็นทีม โดยจัดบรรยาย
เมื่อวันที่ 28 - 29 มี.ค. 61 ณ สลค.
และศึกษาดูงานและกิจกรรม Team
Building เมื่อวันที่ 30 - 31 มี.ค. 61
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้อยู่
ระหว่างสรุปผลเสนอ ลคร. ทราบ
 ในส่วนของงบประมาณคงเหลือ
153,157.04 บาท กพร. จะนาไปใช้
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และ สลค. ต่อไป
26,007  ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการโครงการ
ในเดือน ธ.ค. 60
 ดาเนินการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60
 รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) รับทราบ
สรุปผลการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่
30 ม.ค. 61

3) ติดตามและประเมินผล
(10%)

5.3) โครงการฝึกอบรมความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

ก.ค.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

3,080  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)

8
โครงการ

5.5) โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ

5.6) โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน สลค.

วัตถุประสงค์

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านสารสนเทศในปัจจุบัน
เพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักและ
แก่นแท้ของคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจะได้นาไปใช้
ในชีวิตประจาวันและการ
ทางานได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งการให้ความรู้และ
จัดทาแนวทางการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร

ผลผลิตของโครงการ

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

งบประมาณ
(บาท)

175,000

60,000

เจ้าของ
โครงการ

กบส.

ศปท.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

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

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

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

3) ศึกษาดูงานกลุ่มงาน
คุม้ ครองจริยธรรม
ส่วนราชการอื่น/โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บคุ ลากร สลค.
(25%)

หมายเหตุ

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

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค

อบรม เม.ย. 61
(3) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
cloud computing and big data
อบรม มิ.ย. 61
 ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1
เรียบร้อยแล้ว จานวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1
ฝึกอบรมในวันที่ 23 ก.พ. 61 และรุน่ ที่ 2
ฝึกอบรมในวันที่ 22 มี.ค. 61
135,802  ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อ
วันที่ 5 ม.ค. 61
 จัดสัมมนา ระหว่างวันที่
26 - 28 ม.ค. 61
 ขณะนี้ อยู่ระหว่างสรุปผลการดาเนิน
โครงการ




9,782.80  ลคร. อนุมตั ิให้ดาเนินโครงการ เมื่อ
วันที่ 14 พ.ย. 60
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธ.ค. 60
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 30 มี.ค. 61 และกาหนดจัด
กิจกรรมฯ ครั้งที่ 3 ในเดือน ก.ค. 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
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ดาเนินการแล้วเสร็จ


ส.ค.
60

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
(ดำเนินกำรแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)

(ดำเนินกำรแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค

 จัดทาสัญญา จานวน 4 สัญญา
ผูกพันงบประมาณในวงเงินจานวน
513,207,000 บาท คือ
1) กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา
จานวน 351,452,500 บาท
และจ่ายล่วงหน้าแล้วจานวน
175,726,250 บาท
2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 2 สัญญา
จานวน 161,754,500 บาท

12,207,000  จัดทาสัญญา จานวน 3 สัญญา
ผูกพันงบประมาณในวงเงินจานวน
33,334,500 บาท คือ
1) กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา
จานวน 24,414,000 บาท
และจ่ายล่วงหน้าแล้วจานวน
12,207,000 บาท
2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์จานวน
8,920,500 บาท
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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

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%)

2) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 2 (2%)
?%
3) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 3 (85%)

59,064.00  จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 และส่งมอบงานแล้ว
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60
 ทาสัญญาพิมพ์ประกาศ ฯ
และสัญญาบัตรเฉพาะดวงตรา
และพิมพ์ซองขาวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61
(ครบกาหนดส่งมอบ 30 เม.ย. 61)

4) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 4 (12%)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
- 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. อนุมตั ิร่าง TOR ในเดือน พ.ย. 60
 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กาหนด
ลงนามในสัญญา ในวันที่ 12 ม.ค. 61
 ส่งมอบอุปกรณ์การกระจายการ
ทางาน วันที่ 26 ก.พ. 61
 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน
และปรับปรุงระบบสรุปผลการ
ประชุม ครม.





4) ปรับปรุงระบบ (20%)

5) ทดสอบระบบ (15%)

5.2) โครงการปรับปรุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.

หมายเหตุ

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

ตามแผน
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ดาเนินการแล้วเสร็จ

3,200,000

กบส.

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





4) ดาเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (5%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
15% ของสัญญา) (20%)

1%

 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
 อนุมัติประกวดราคา (e-bidding)
วันที่ 9 ม.ค. 61
 ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 - 17
ม.ค. 61
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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

กบส.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)
4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า
65% ของสัญญา) (30%)
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.





4) ดาเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
10% ของสัญญา) (10%)
4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า
15% ของสัญญา) (50%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)

ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
สลค.
สลค.

340,000

กบส.



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





4) ดาเนินงาน (60%)

5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)
5.5) โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม

หมายเหตุ

จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
ทดแทนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ใช้ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ความสามารถที่สูงขึ้นใน
การรองรับการใช้งานที่มี
มากขึ้น รวมทั้งการ

ตามแผน
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ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรี

29,630,000

กบส.

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



5%

4) ดาเนินงาน (60%)
4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า
5% ของสัญญา) (5%)
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค
 ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 18
ม.ค. 61
 ผู้ยื่นข้อเสนอทาการทดสอบอุปกรณ์
วันที่ 22 ม.ค. 61
 ลงนามในสัญญา วันที่ 21 มี.ค. 61
อยู่ระหว่างดาเนินงานงวดที่ 1
 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
 เสนอราคาฯ วันที่ 22 ม.ค. 61
มีผู้เสนอราคา 3 ราย
 ลงนามในสัญญาฯ กับ บริษัท
แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย
จากัด (มหาชน) วันที่ 28 ก.พ. 61
 ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 มี.ค. 61
อยู่ระหว่างรอการตรวจรับ
 ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่
20 พ.ย. 60
 แต่งตั้ง คกก. TOR และจัดทาร่าง
TOR แล้วเสร็จ วันที่ 24 พ.ย. 60
 ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท
ฟ้าประทีปดีไซน์แอนด์บิลด์ จากัด
วันที่ 8 ม.ค. 61
 คกก. ตรวจรับฯ ได้ประชุมหารือ
เพื่อทาการติดตั้งอุปกรณ์ฯ วันที่
28 มี.ค. 61
 อยู่ระหว่างส่งมอบงานฯ ภายในวันที่
8 เม.ย. 61
 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60
 คกก. TOR ดาเนินการร่าง TOR
แล้วเสร็จ พ.ย. 60
 ลคร. อนุมตั ิร่าง TOR วันที่ 13 ธ.ค. 60
 ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 1
- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 13 - 18 ธ.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย
- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 10 - 15 ม.ค. 61 ไม่มผี ู้วิจารณ์
- อนุมัติการประกวดราคา (ebidding) วันที่ 25 ม.ค. 61
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ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

เปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสาหรับห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี

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/ปัญหาและ
อุปสรรค

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

5.7) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สาหรับการสืบค้นฐานข้อมูล
สาคัญของ สลค.

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

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง)

9,420,000

กบส.

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












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

37,592,000

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%)














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





หมายเหตุ

ตามแผน
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ดาเนินการจริง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

- ประกาศประกวดราคาฯ วันที่
25 ม.ค. 61
- ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่
16 ก.พ. 61
- ผู้ยื่นข้อเสนอทาการทดสอบ
อุปกรณ์ วันที่ 21 ก.พ. 61
- ยกเลิกประกาศประกวดราคา
วันที่ 5 มี.ค. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่น
ข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขเพียง
รายเดียว
ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2
อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ (29 มี.ค. 3 เม.ย. 61)
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
ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่
22 ม.ค. 61 มีผู้เสนอราคาฯ จานวน
2 ราย
ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท วีเอาท์ลคุ
โซลูชั่น จากัด วันที่ 28 ก.พ. 61
อยู่ระหว่างดาเนินงานงวดที่ 1
จัดทาร่าง TOR แล้วเสร็จ 15 ธ.ค. 60
ลคร. เห็นชอบให้ดาเนินโครงการ
วันที่ 10 ม.ค. 61
ประชาพิจารณ์ฯ ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 10 - 15 ม.ค. 61 มีผู้วิจารณ์
จานวน 1 ราย คกก. จัดทาร่าง TOR
ได้ประชุมฯ พิจารณา โดยมีมติ
ไม่แก้ไขร่าง TOR
ประกาศประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่
2 - 23 ก.พ. 61
เสนอราคาฯ วันที่ 26 ก.พ. 61
มีเสนอราคารายเดียว
อยู่ระหว่าง คกก. สรุปผลการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเสนอ ลคร.
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วัตถุประสงค์

5.8) โครงการจัดหาระบบ
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี

พัฒนาระบบสารบรรณ
อัตโนมัติให้มีความทันสมัย
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
พัฒนาระบบสืบค้น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลผลิตของโครงการ
ระบบสารบรรณอัตโนมัติที่
ทันสมัย รองรับกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
และระบบสืบค้นฐานข้อมูล
เพื่อใช้ติดตามเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

28,900,000

กบส.

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)

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

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

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.




4) ดาเนินงาน (40%)
10%
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (20%)

5.9) โครงการจัดหาระบบ
สาหรับให้บริการข้อมูลของ
สลค. รูปแบบใหม่

หมายเหตุ

พัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลที่มีความทันสมัย
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป

ตามแผน
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ดาเนินการจริง

ระบบสาหรับให้บริการ
ข้อมูลของ สลค. รูปแบบ
ใหม่

ดาเนินการแล้วเสร็จ

13,510,000

กบส.

1) จัดทาขอบเขตของงาน
(TOR) (10%)
1.1) แต่งตั้ง คกก. และ
จัดทาร่าง TOR (2%)
1.2) ขออนุมัติร่าง TOR
เพื่อประชาพิจารณ์ (8%)
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%)




ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย*
(บาท)

ผลการดาเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค
 แต่งตั้ง คกก. TOR จัดทาร่าง 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
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คกก.
พิจารณาผลฯ
 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
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่
21 - 24 ธ.ค. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์
 ลคร. อนุมัติ TOR
 ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา
ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. - 9 ก.พ. 61
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คกก.
พิจารณาผลฯ
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วัตถุประสงค์

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เจ้าของ
โครงการ

กิจกรรม/ร้อยละ
ของการดาเนินกิจกรรม (%)
4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า
20% ของสัญญา) (12%)
4.5) งวดที่ 5 (มูลค่า
30% ของสัญญา) (18%)
5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%)

หมายเหตุ

ตามแผน
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ดาเนินการจริง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

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

๑

ผลการดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก
(๑)

๑

๒

๓

๔

๕

คะแนนถ่วง
คะแนน
น้าหนัก
ผลการดาเนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๑ ร้อยละของจานวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความ
ถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)
๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

๔

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๙.๙๖

๕

๐.๒๐

๓

ต่ากว่า ๘.๗๕

-

-

-

๘.๗๕

N/A

N/A

๑.๓ ร้อยละของจานวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.)
๑.๔ ร้อยละของจานวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตาม
ความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค,.
กสค., กอค.)
๑.๕ จานวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการ
ขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนใน
สาระสาคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)
๑.๖ ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด (กคอ.)
๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
๑.๘ จานวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจาเป็น/เร่งด่วน
ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)

๔

ต่ากว่าร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

ดาเนินการใน
เดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑
ร้อยละ ๑๐๐

๕

๐.๒๐

๓

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

๕

๐.๑๕

๓

๑ เรื่อง

-

-

-

๐ เรื่อง

๐ เรื่อง

๕

๐.๑๕

๓

ร้อยละ ๘๘

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๒

ร้อยละ ๙๔

ร้อยละ ๙๖

ร้อยละ ๙๖.๖๗

๕

๐.๑๕

๒.๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๐.๘๐

๕

๐.๑๒๕

๒.๕

๑ ครั้ง

-

-

-

๐ ครั้ง

๐ ครั้ง

๕

๐.๑๒๕
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๒

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก
(๑)

๑

๒

๓

๔

๕

คะแนนถ่วง
คะแนน
น้าหนัก
ผลการดาเนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
๒.๑ ร้อยละของจานวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)
๒.๒ ร้อยละความสาเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้
ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กาหนด (กสค.)
๒.๓ จานวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการ
ดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน
ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กาหนด (กพต.)
๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี
(กพต.)

๕

ร้อยละ ๗๖

ร้อยละ ๗๘

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๒

ร้อยละ ๘๔

ร้อยละ ๖๑.๕๔

๑

๐.๐๕

๕

ต่ากว่าร้อยละ
๑๐๐

-

-

-

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๖๑.๕๔

๑

๐.๐๕

๕

๔ เรื่อง/ไตรมาส

๕ เรื่อง/ไตรมาส

๖ เรื่อง/ไตรมาส

๗ เรื่อง/ไตรมาส

๘ เรื่อง/ไตรมาส

๕

๐.๒๕

๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง
แบ่งเป็น
จัดทาใหม่ ๓๐ เรื่อง
ปรับปรุง ๒๔ เรื่อง
ร้อยละ ๘๐

๓

๐.๑๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
๓.๑ จานวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)
๓.๒ จานวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
เรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)
๓.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ
ในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด (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
ดาเนินการ

N/A

N/A

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
๔.๑ จานวนครั้งที่ไม่สามารถนาเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด (กรจ.-กอค.)
๔.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับ
การพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
(กรจ.-กอค.)

๔

๑ ครั้ง

-

-

-

๐ ครั้ง

๐ ครั้ง

๕

๐.๒๐

๔

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A
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๓

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
๔.๓ ร้อยละของจานวนกฎหมายและข้อมูลสาคัญที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.กอค.)
๔.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.)

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก
(๑)

คะแนนถ่วง
คะแนน
น้าหนัก
ผลการดาเนินการ
(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
ดาเนินการ

N/A

N/A

ร้อยละ ๓๓.๓๓
(ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ๕ เรื่อง
จาก ๑๕ เรื่อง)
ร้อยละ ๔๘.๐๗

๑

๐.๐๓

๑

๐.๐๔

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง
หรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (สลธ.,
กบส., กพร.)

๓

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

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

๔

ร้อยละ ๕๕

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

๒

จัดทา Career Path
ไม่แล้วเสร็จ

-

-

(๒) แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)

๒

จัดทา Succession
Plan ในตาแหน่ง
สาคัญเชิงกลยุทธ์
ไม่แล้วเสร็จ

-

จัดทา Career Path
แล้วเสร็จ ๑
ตาแหน่ง
จัดทา Succession
Plan ในตาแหน่ง
สาคัญเชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ ๑ ตาแหน่ง

(๓) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.

๒

จัดทาแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร ไม่แล้ว
เสร็จ

-

-

-

จัดทา Career Path
แล้วเสร็จ มากกว่า
๑ ตาแหน่ง
จัดทา Succession
Plan ในตาแหน่ง
สาคัญเชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ มากกว่า
๑ ตาแหน่ง
จัดทาแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร แล้วเสร็จ
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-

๔

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์การให้คะแนน

น้าหนัก
(๑)

๑

๒

๓

๔

๕.๔ ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนชีว
อนามัย ความปลอดภัย (สลธ.)
๕.๕ ร้อยละของความสาเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามเป้าหมายที่กาหนด (กบส.)

๓

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

๓

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

๕.๖ ร้อยละของความสาเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)
๕.๗ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
(ศปท., สานัก/กอง/กลุ่ม)

๓

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๖๕

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๗๕

๓

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด

-

-

-
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คะแนนถ่วง
คะแนน
น้าหนัก
ผลการดาเนินการ
(๒) (๓)=(๒)X(๑)/
๕
๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
อยู่ระหว่างจัดทา
๑
๐.๐๓
แผนฯ
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๖๖.๖๗
๑
๐.๐๓
(ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ๔ ขั้นตอน
จาก ๖ ขั้นตอน)
ร้อยละ ๘๐
อยู่ระหว่าง
N/A
N/A
จัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านการประเมิน
ส่งข้อมูล
N/A
N/A
ตามเกณฑ์ที่
ผู้ประสาน
สานักงาน ป.ป.ช. ๒๙ ธ.ค. ๖๐ และ
กาหนด
ส่งข้อมูลบุคลากร
สลค. ๒๘ ก.พ. ๖๑

