




โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑.๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินการ/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑ โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. 

กพร. ๑,๗๒๒,๖๐๐ ๗๒๐,๘๖๖ ๑,๐๐๑,๗๓๔ • ลคร. ได้อนุมัติการผนวกรวม
โครงการจัดการเรียนรู้ ฯ และ
โครงการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร สลค. เป็น 
“โครงการจั ดการเรี ยนรู้ และ
ฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สลค.” และอนุมัติกรอบ
แนวทางการด าเนินโครงการฯ 
รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม ๒๙๐,๐๐๐ บาท และ 
๓๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๗๒๒,๖๐๐ บาท 
• จัดฝึกอบรม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ - 
๙ มี.ค. ๖๒ ณ จังหวัดนครนายก 
และวันที่  ๒๙ - ๓๐ มี.ค. ๖๒ ณ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
• จัดบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ 
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 

๒ โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาล 
ต่อผู้บริหารระดับสูง 

กสค. ๖๐๐,๐๐๐ - ๖๐๐,๐๐๐ ด าเนินการหลังจากมีรัฐบาลใหม่และ 
ครม. แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ 
จึงยังไม่มีการด าเนินการในรอบ
การรายงานนี้ 

๓ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชน
และเจ้าหนา้ที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค 

กอค. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๖,๕๗๐ ๑๓๓,๔๓๐ • จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ณ โรงเรียนท่าใหม่ 
จ.จันทบุรี วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑ 
• จัดนิทรรศการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗  มี.ค. ๖๒ 
ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช (พัทยา)   
อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
• ก าหนดจัดนิทรรศการเพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๓ ในช่วงเดือน มิ.ย. ๖๒ 

๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ 
ในขั้นตอนความรับผิดชอบของกองอาลกัษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กอค. ๕๐๐,๐๐๐ ๔๒๒,๕๑๘.๒๕ ๗๗,๔๘๑.๗๕ อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการ
สัมมนาและจัดท าคู่มือ 
  
 

๕ โครงการดู แลและพัฒนา ศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๔๗,๖๒๔.๕๖ ๑,๕๕๒,๓๗๕.๔๔ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 
 - ก ิจกรรมเฉลิมพระเก ีย รติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 - การคัดเลือกคัดสรร นักเรียนทุนฯ  
ประจ าปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๑ 
 - พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กลางและการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร 
องค์ความรู ้



ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินการ/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

๖ โครงการพัฒนาสมรรนะบุคลากรด้าน
การเ งินการคลัง งบประมาณ พัสดุ   
สารบรรณ และด้านบุคลากร 

สลธ. ๓๗๒,๒๐๐ - ๓๗๒,๒๐๐ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล 
การฝึกอบรม 

๗ โครงการจัดการความรู้ เกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง 

สลธ. ๖๐,๐๐๐ ๕๑,๒๐๐ ๘,๘๐๐ ด าเนินการแล้วเสร็จ  

๘ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สลค. 

กพร. - - - ลคร. เห็นชอบการผนวกรวม
โครงการ ล าดับที่ ๑ และ ๘ 

๙ โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

สลธ. ๓๐,๐๐๐ ๒๒,๘๑๔.๒๕ ๗,๑๘๕.๗๕ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล 

กบส. ๑๖๗,๓๐๐ - ๑๖๗,๓๐๐ • ลคร. เห็นชอบให้ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม ๒ หลักสูตร คือ
หลักสูตร “ภัยไซเบอร์” และ
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ 
และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล”  
• ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ที่  ๑ เมื่อวันที่  ๒๘ มี .ค.  ๖๒ 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการในหลักสูตรที่ ๒ 

๑๑ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

กบส. ๒๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ • ด าเนินการสัมมนาแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ ๑ - ๓ มี.ค. ๖๑ 
• อยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนิน
โครงการ ติดตามและประเมินผล 

๑๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 

ศปท. ๖๐,๐๐๐ ๒๓,๒๖๖.๕๐ ๓๖,๗๓๓.๕๐ •  ด า เนิ นการจัดนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ แล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ และมีก าหนด
จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ ๒ ในเดือน 
ก.ค. ๖๒ 
•  ศึ กษาดู ง าน โคร งกา รส่ วน
พระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 
๒๒ ก.พ. ๖๒ 
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้ เรื่อง การประเมินความ
เส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
( FRAUD RISK-ASSESSMENTS: 
FRAs) เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒ 

รวม ๘,๙๑๒,๑๐๐ ๔,๗๐๔,๘๕๙.๕๖ ๔,๒๐๗,๒๔๐.๔๔  

 
 
 
 
 
 



การจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑.๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินการ/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑ โครงการปรับปรุงระบบ M-VARA 
(ระยะที่ ๒) 

กบส. ๔,๒๓๙,๗๐๐ ๓,๙๕๙,๐๐๐ - ๒๘๐,๗๐๐ • จัดท าสัญญาจา้งเมื่อ
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๒ 
จ านวน ๓,๙๕๙,๐๐๐ บาท 
•  อยู่ระหวา่งการเก็บ
ความต้องการ
(requirement) ของ
การปรับปรุงระบบ 

๒ ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. ๔๗๕,๗๔๙,๐๐๐ ๔๖๙,๗๐๖,๒๐๐ ๑๗๘,๗๘๓,๕๐๐ ๖,๐๔๒,๘๐๐ • เดิมงบประมาณ
๔๘๗,๓๙๙,๐๐๐ บาท 
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปให้ 
ในการซ่อมเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ จ านวน 
๑๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
• จัดท าสัญญา  
จ านวน ๕ สัญญา คือ 
๑) กรมธนารักษ์  

๓ สัญญา จ านวน     
๓๕๗,๕๖๗,๐๐๐ บาท 
และจ่ายล่วงหน้าแล้ว 
๑๗๘,๗๘๓,๕๐๐ บาท 

๒) องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกใน
พระบรมราชปูถัมภ์ 
๒ สัญญา จ านวน 
๑๑๒,๑๓๙,๒๐๐ บาท 

๓ ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลธ. ๔๓,๒๗๐,๐๐๐ ๔๑,๔๔๓,๕๐๐ ๑๘,๖๑๘,๐๐๐ ๑,๘๒๖,๕๐๐ • เดิมงบประมาณ 
๓๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท 
โ อ น เป ลี่ ย น แ ป ล ง
งบประมาณจากการ
จั ดสร้ างเครื่ อ งราช 
อิสริยาภรณ์จ านวน 
๑๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 
• จัดท าสัญญา  
จ านวน ๓ สัญญา คือ 
๑) กรมธนารักษ์  

๒ สัญญา จ านวน     
๓๗,๒๓๖,๐๐๐ บาท 
และจ่ายล่วงหน้าแล้ว 
๑๘,๖๑๘,๐๐๐ บาท 

๒) องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
๑ สัญญา จ านวน 
๔,๒๐๗,๕๐๐ บาท 



ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินการ/ 
ปัญหาและอุปสรรค 

๔ ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ 

กอค. 
 

๙,๐๐๐,๐๐๐ - - ๙,๐๐๐,๐๐๐ • อยู่ระหว่างขออนุมัติ
จัดพิมพ ์
(๑) กระดาษพระราช

สาส์นพร้อมซอง 
๗๐๐ ฉบับ/ซอง  

(๒) ประกาศนียบัตร ฯ 
ภาษาอังกฤษ 
๘๕๐ ฉบับ 

(๓) กระดาษสัญญา
บัตรตราตั้งกงสุล
พร้อมซอง ๒๐๐ 
ฉบับ/ซอง 

(๔) ก าหนดส่งมอบ
ภายใน มิ.ย. ๖๒ 

๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนฐานันดรประวัติสมาชิก 
แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 

กอค./ 
กบส. 

๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ • บริษัท วี เอาท์ลุค 
โซลูชั่น เป็นผู้ชนะการ
ประมูล 
• ก าหนดช่ ว ง เวลา 
ข อ งกิ จ ก ร รม ต า ม
ระยะเวลาโครงการ
ทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน พร้อม
รายงานน าเสนอ คกก.  

๖ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจา
นุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

กบส. ๑,๕๑๑,๔๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๒๑๘,๐๐๐ ๒๑๘,๐๐๐ • ท าสัญญาจ้าง เมื่อ
วั นที่  ๓๐ ม.ค. ๖๒ 
จ านวน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท 
• ตรวจรับงานงวดที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานงวดที่ ๒  

๗ โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม 

กบส. ๒๙,๕๙๐,๐๐๐ ๒๕,๓๕๙,๐๐๐ - ๔,๒๓๑,๐๐๐ • ได้ท าสัญญาจ้างบริษัท 
มหาจกัร ดีเวลอปเมนท ์
เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ 
และมีระยะเวลา
ด าเนินการถึงวันที่ 
๑๐ มิ.ย. ๖๒  
โดยจัดจ้างในวงเงิน 
๒๕,๓๕๙,๐๐๐ บาท 

๘ โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(ห้อง Data Center) 

กบส. ๑๒,๔๘๔,๐๐๐ ๘,๘๘๑,๐๐๐ - ๓,๖๐๓,๐๐๐ • ประกาศผลผู้ชนะการ
ประกวดราคา วันที่ ๒๒ 
มี.ค. ๖๒ 
• ลงนามสัญญาจ้ าง 
วั นที่  ๒๙ มี .ค. ๖๒ 
จ านวน ๘,๘๘๑,๐๐๐ บาท 

๙ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนของเดิม 

กบส. ๑๙๙,๕๐๐ - - ๑๙๙,๕๐๐ • ด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้ า ง เ รี ยบร้ อยแล้ ว 
และอยู่ระหว่างการ
ตรวจรับ 

รวม ๕๗๖,๖๔๓,๖๐๐ ๕๕๐,๓๖๘,๗๐๐ ๑๙๗,๖๑๙,๕๐๐ ๒๖,๐๐๑,๕๐๐  

 



ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สรุปภาพรวมผลการด าเนินการตามแผนฯ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปคะแนนในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย) 

หมายเหตุ สูงกว่า
เป้าหมายฯ 
(ตัวชี้วัด) 

เท่ากับ
เป้าหมายฯ 
(ตัวชี้วัด) 

ต่ ากว่า
เป้าหมายฯ 
(ตัวชี้วัด) 

N/A 
(ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
วิ เคราะห์และน า เสนอเรื่ อ ง เสนอ
คณะรัฐมนตรี 

๘ ๗ - - ๑ ตัวชี้ วัด ท่ีอยู่ ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
เพื่ อประเมินผล คือ ระดับคะแนน
คุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี (ด าเนินการในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนา ระ บบติ ด ต า มผ ล ก า ร
ด า เ นิ นก า รตามน โ ยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูล
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๒ 
(จากเดิม 
๔ ตัวชี้วัด 
ยกเลิก  

๒ ตัวชี้วัด) 

๒ - - - ลคร. เห็นชอบให้ยุติการติดตามตัวชี้วัด 
• ๒.๑.๑ ร้อยละของจ านวนเรื่อง ท่ี 
ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
• ๒.๑.๒ ร้อยละความส าเร็จในการ
ประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับราชการในพระองค์ 

๓ ๓ - - - ตัวชี้วัด ๓.๑.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์
ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ ๒๒ เรื่อง จาก ๒๓ เรื่อง  
จากท่ีก าหนดการด าเนินการจัดท า/
ปรับปรุงคู่มือ จ านวน ๕ เรื่อง) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนากระบวนการ เผยแพร่ 
ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

๔ ๓ - - ๑ ตัวชี้ วัด ท่ีอยู่ ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
เพื่อประเมินผล คือ ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น 
ของจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทาง
ท่ีเผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๙ 
(จากเดิม 
๑๐ ตัวชี้วัด 
ยกเลิก  

๑ ตัวชี้วัด) 

๑ ๑ ๒ ๕ • รอง ลคร. (อุดมพรฯ) เห็นชอบให้
ยกเว้นการติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด ๕.๗  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
• ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามกรอบแผนงานท่ีก าหนด ซ่ึงยังไม่
แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
เพื่อประเมินผล จึงท าให้ยังไม่ทราบผล
ตัวชี้วัด (N/A) และท าให้บางตัวชี้วัด 
มีผลการด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมาย  
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สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีส าคัญของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

1. โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เร่ืองและน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี    จ านวน 1 โครงการ 
1.1) โครงการจัดการเรียนรู้
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร สลค.  
(ผนวกรวมโครงการจดัการ
เรียนรูฯ้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 
1.1 และโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สลค.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.3) 

การลงพื้นที่ติดตามมติ
คณะรัฐมนตรี/การศึกษา 
ดูงานในเรื่องที่เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล การจดั
บรรยายความรู้และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องที่เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และการ
สัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่
ภารกิจ รวมถึงการสมัมนา
ประจ าปี (Year End) 

องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม
การเรยีนรู้ในหลายรูปแบบ 

1,722,600 กพร. 1) เสนอขออนุมัติโครงการ
ในภาพรวม (5%) 

            720,866  ลคร. ได้อนุมัติการผนวกรวมโครงการ
จัดการเรียนรู้ฯ และโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. เป็น 
“โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.” และ
อนุมัติกรอบแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม 290,000 บาท และ 34,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,722,600 บาท 

            

2) ด าเนินกิจกรรมและ
สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 
(90%) 

              

2.1) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการสื่อสาร (20%) 

              
            (324,500)  จัดฝึกอบรมเมื่อวันท่ี 8 - 9 มี.ค. 

2562 ณ จังหวัดนครนายก 
2.2) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะการบริหารทีมงานให้
บรรลเุป้าหมาย (20%) 

              
            (324,500)  จัดฝึกอบรมเมื่อวันท่ี 29 - 30 มี.ค. 

2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
2.3) กิจกรรมการ

บรรยายความรู้ (20%) 
              
     4%       (71,866)  จัดบรรยาย “พระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2561” เมื่อวันท่ี 22 
มี.ค. 2562 ณ โรงแรมรอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง 

2.4) การสัมมนาและ
ศึกษาดูงานประเด็นการ
พัฒนาตามมตคิณะรัฐมนตรี
ที่ส าคัญ (15%) 

              
                  

      2.5) กิจกรรมประชุม/
สัมมนาประจ าปี สลค. (Year 
End) (15%) 

              
                   

     3) ติดตามและประเมินผล 
(5%) 

              
                   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย  จ านวน 1 โครงการ 
2.1) โครงการประชุมชี้แจง
นโยบายรัฐบาลต่อผู้บรหิาร
ระดับสูง 
 
 

จัดการประชุมชี้แจงให้
ผู้บริหารระดับสูงไดร้ับ
ทราบถึงนโยบายที่เร่งด่วน
และที่รัฐบาลให้
ความส าคญั 
 

ความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางการท างานของ
รัฐบาล 

600,000 
 

กสค. 1) เสนอขออนุมัติจดัการ
ประชุม  

            -  เนื่องจากเป็นโครงการที่จะ
ด าเนินการหลังจากมรีัฐบาลใหม่ และ 
ครม. แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว  
จึงยังไม่มีการด าเนินการในรอบการ
รายงานในครั้งนี ้
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     2) ออกหนังสือเชิญ

ผู้เข้าร่วมประชุม 
              

                   
     3) ประสานเพื่อเตรียมการ

จัดประชุม 
              

                   
     4) จัดการประชุม               
                   

     5) ประเมินผลโครงการ               
                    
     6) จัดท าสรุปผลการประชุม

เพื่อเสนอผู้บริหาร 
              

                   
     7) จัดท าเอกสารสรุปผล

การบรรยายและแจกจ่าย 
              

                   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์ จ านวน 3 โครงการ  
3.1)  การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค 

จัดนิทรรศการและบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ในต่างจังหวัด แก่
ข้าราชการ นักเรยีน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน
ผู้สนใจในส่วนภูมิภาค 

ผู้เข้าร่วมไดร้ับทราบพระ
มหากรณุาธิคณุและความรู้
เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
และเจา้หน้าท่ีมีความรู้และ
ทักษะไปพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

150,000 กอค. 1) ตั้งคณะท างาน (10%)             35,970  
                

  2) ส ารวจพ้ืนท่ีด าเนินการ
และประสานการเตรียมการ 
(25%) 

              

                
 
 

  3) จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุ - 
อุปกรณ์ (25%) 

              

                 

     4) ด าเนินการ (40%)               

 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
เครื่องราชอสิรยิาภรณ์ ณ โรงเรยีนทา่ใหม่ 
“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อ.ท่าใหม ่ 
จ.จันทบุรี วันท่ี 29 ต.ค. 61 

                 (16,570) 

                  (19,400)  จัดนิทรรศการเพิ่มเติม ครั้งท่ี  2 
ระหว่างวันที่ 6 - 7  มี.ค. 62 
ณ  โรงแรมเมาท์เทน  บีช  (พัทยา)   
อ าเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 
 ก าหนดจัดนิทรรศการเพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3 ในช่วงเดือน มิ.ย. 62 

3.2) การสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานราชการในพระองค์ 
ในขั้นตอนความรับผดิชอบ
ของกองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับปรุงแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับราชการใน
พระองค์ให้เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับบรบิทที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ราชการในพระองค์ที่เป็น
ปัจจุบัน 

คู่มือการปฏิบัติงานราชการ
ในพระองค์ได้รับการ
ปรับปรุง 

500,000 กอค. 1)  รวบรวมข้อมูลปัญหา 
(20%) 

            422,518.25  
 ลคร. ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการ
สัมมนาฯ เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค. 61 

              

  2)  จัดท าเอกสาร
ประกอบการสัมมนา (10%) 

             โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 
                การบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 

ครม. ช้ัน 2 อาคาร สลค. (หลังใหม่) ใน
วันท่ี 25 ม.ค. 62 

 การสัมมนา ณ ดี วารี ดีว่า นาน่า 
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหวา่งวันที่ 26 - 
27 ม.ค. 62 
 

  3)  จัดการสัมมนา (50%)              
               

  4)  สรุปผลการสมัมนาและ
จัดท าคู่มือ (20%) 

              อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.3) โครงการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

จัดกิจกรรมเพื่อการดแูลและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
อย่างหลากหลาย และต่อเนื่อง 
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ 
ทักษะชีวิตให้กับนักเรยีนทุน
พระราชทานฯ ที่คงอยู่ในระบบ 

นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนฯ ท่ีคงอยู่
ในระบบได้รับการดูแลและ
พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับวัยและ
สมรรถนะเป้าหมายที่พึง
ประสงค์ เป็น “คนเก่ง คนดี” 
ของสังคม 

5,000,000 กพน. 1) การพัฒนาทักษะ
ความสามารถดา้นการศึกษา
และการเรียนรู้ (30%) 

            3,447,624.56  

     1.1) กิจกรรมอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อสร้าง
ทักษะวิชาการและค้นหา
ความถนัดทางการเรียนและ
อาชีพนักเรียนทุนฯ  รุ่นที่ 8 - 
รุ่นที่ 10 (15%) 

              ยกเลิกการจัดกิจกรรม 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนการด าเนินงาน 

เนื่องจากได้น าสาระความรู้ทางวิชาการใน
วิชาส าคัญ ๆ  อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และทักษะสายอาชีพ ไปรวม
ไว้ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทุน รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 ที่ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ร่วมกับโรงเรียนมหาดเล็กรักษาพระองค์ 
จัดขึ้น ตามมติคณะกรรมการ ม.ท.ศ. 

                  

     1.2) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน
นักเรียนทุนฯ ระดับมัธยมปลาย 
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(15%) 

              
               

  1.3) กิจกรรมฝึก
ปฏิบัติงานนักเรยีนทุนฯ 
ระดับปริญญาตรี ในองค์กร
ภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในช่วงปิดภาคเรียน (15%) 

              

                  แทนกิจกรรมที่ 1.1 

     2) การเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่น าใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และการปลูกฝังจิตส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(30%) 

              

     2.1) จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเครือข่าย 
ผู้ประสานงานนักเรียนทุนฯ
ประจ าปี (5%) 

              
                   

     2.2) กิจกรรมน านักเรียน
ทุนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จในโอกาส
เสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยน
เครื่องทรงพระพุทธมหามณี
รัตนปฏมิากร (9%) 

              จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ 
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสเสด็จ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็น
ฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่  
23 พ.ย. 61 มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - 9  
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25 คน 

      3%    3%       (27,327) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
                  (32,100)  จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ  

รับเสด็จสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว โอกาส
เสด็จพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดู
หนาวเป็นฤดูร้อน พระพุทธมหามณี
รัตนปฏมิากร ณ วัดพระศรีรตันศาสดาราม
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 มีนักเรียนทนุฯ รุน่ที ่
4 - 10 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 25 คน  

     2.3) กิจกรรมน า
นักเรียนทุนฯ ร่วมลงนาม
ถวายพระพรเรื่องในโอกาส
ส าคัญ (6%) 
 
 
 

              
 จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ  
ร่วมท าบุญตักบาตร และลงนามถวาย
พระพรสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส
วันปีใหม่ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
โดยมเีครือข่ายนักเรียนทุนฯ ในพืน้ท่ี
เป็นแกนน า มีนักเรียนทุนฯ ร่วมกิจกรรม 
218 คน เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 62 
 
 

        2%          

     2.4) กิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
(10%) 
 

              
 จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ 
ร่วมงาน “Bike อุ่นไอรัก” ระหว่างวันท่ี 
8 - 10 ธ.ค. 61 มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วม
กิจกรรม 40 คน 
 
 

                 (88,946) 
 
 

                 (342,200) 
 
 จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ  
ร่วมเรยีนรู้หลักการทรงงานของสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว ผา่นการศึกษาดูงาน การชม
นิทรรศการ สายน้ าแห่งชีวิตภายในงาน
อุ่นไอรักฯ และร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา
ในงานอุ่นไอรักฯ รวม 4 ครั้ง ระหว่าง
วันท่ี 15 ธ.ค. 61 - 19 ม.ค. 62  
มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม 144 คน 
 

     3) การติดตามดูแลนักเรียน
ทุนในโครงการฯ (20%) 

              

     3.1) การจัดประชุมตดิตาม
ผลการเรยีน ความประพฤติ 
รับฟังปัญหา อุปสรรคฯ 
และการท ากจิกรรมจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 4 ภาค  
ภาคละ 2 ครั้ง (10%) 

              

 จัดประชุมเพื่อติดตามนักเรียนทุนฯ 
และท ากิจกรรมจติอาสา ณ จังหวัด
นครนายก เมื่อวันที่ 27 - 28 ต.ค. 61  
มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วม 111 คน 

 

     2%            (179,231) 
 
 
 

 
       2%           (238,089.50)  จัดประชุมเพื่อติดตามนักเรียนทุนฯ 

และท ากิจกรรมจติอาสา ณ จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันท่ี 24 - 25 พ.ย. 61 
มีนักเรียนทุนฯเข้าร่วม 95 คน 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
          2%        (626,350.05)  จัดประชุมเพื่อติดตามนักเรียนทุนฯ 

และท ากิจกรรมจิตอาสา ณ จังหวัด
อุดรธานี เมื่อวันที่ 8 - 10 ก.พ. 62  
มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วม 44 คน และเมื่อ
วันที่ 14 - 17 ก.พ. 62 มีนักเรียนทุนฯ เข้า
ร่วม 80 คน 
 

     3.2) การปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนทุนพระราชทานฯ 
รุ่นที่ 4 และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อติดตามผล
การเรยีนนักเรียนทุน
พระราชทานฯ รุ่นที่ 5 -  
รุ่นที่ 7 และการจดัท า
แผนปฏิบัติการพี่สอนน้องฯ 
เพื่อนช่วยเพื่อนในโครงการ
ทุนการศึกษาฯ (5%) 

 

              
                   

     3.3) การลงพื้นที่
ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรยีน
ทุนฯ และครอบครัวกรณี
ส าคัญ (เฉพาะกรณีส าคญั) 
(5%) 

              
 จัดประชุมท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ให้มีศักยภาพในการดูแล บ่มเพาะ
นักเรียนทุนฯ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ
กับโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ศ.ท. ตามแนวพระราโชบาย เมือ่วันท่ี 
21 ธ.ค. 61 มีผู้เข้าร่วม 70 คน 
 

       1%          (104,620.61) 

     4) การคัดเลือกคดัสรร
นักเรียนทุนฯ ปี 2562 รุ่นที่ 11 
(10%) 
 

              

     4.1) ลงพื้นที่คัดเลือก 
คัดสรร นักเรยีนทุนฯ 
ประจ าปี 2562 รุ่นท่ี 11 
(5%) 

              
 ลงพื้นที่เพ่ือร่วมสังเกตการณ ์
การประชุมคดัเลือก คัดสรร นักเรยีนทุนฯ 
รุ่นที่ 11 
 

                 (4,298.40) 

     4.2) จัดประชุมช้ีแจง/
เตรียมความพร้อม น านักเรยีน
ที่ผ่านการคดัเลือกฯ เข้าเฝ้า
รับพระราชทานทุนการศึกษา
ประจ าปี (5%) 

            (741,000)  จัดประชุมช้ีแจง/เตรียมความพร้อม 
น านักเรียนที่ผา่นการคดัเลือกฯ เขา้เฝ้า
รับพระราชทานทุนการศึกษาประจ าปี 
นักเรียนทุน ฯ รุ่นที่ 10 เข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เมื่อวันท่ี 26 - 28 ธ.ค. 61 
 

                  

     5) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล นรท. และการ
สื่อสารสาธารณะ (10%) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     5.1) ประสานติดตามและ

ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนทุนฯ 
ให้เป็นปัจจุบัน (5%) 

              
 ติดตามและปรับปรุงข้อมูลผลการ
เรียนสะสมประจ าปีของนักเรียนทุนฯ 
รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 9 จ านวน 1,200 คน 
 ติดตามสถานะการมีงานท าของ
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1-3 ท่ีจบการศกึษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 360 คน 
พร้อมจัดท ารายงาน 
 

       3%           

     5.2) พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกลางและการ
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร  
องค์ความรู้ (5%) 

 
 

 

              
                   เรียบเรียงผลการดูแลและพัฒนา

ศักยภาพนักเรยีนทุนฯ ในโอกาส
ครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศกึษาฯ 
และการท ากจิกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนของนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ในช่วงปี 
2561 ลงเผยแพร่ในวารสาร สลค. สาร 
ฉบับเดือน กันยายน - ธันวาคม 2561 

                  การน าเสนอข่าวสาร ผลการจัด
กิจกรรม และภาพบรรยากาศกิจกรรม
ต่าง ๆ ลงในสื่อ Social นักเรียนทุนฯ 
สื่อกลางทางเว็บไซต์ สลค. และเฟสบุ๊ค 

                  (1,063,462)  จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและ
ประชุมเสวนาโอกาสครบรอบ 10 ปี 
โครงการทนุการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
เมื่อวันท่ี 16 - 17 ธ.ค. 2561  
ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนยีบรัฐบาล  
มีนักเรียนทุน ม.ท.ศ. และทุนอื่น ๆ 
กรรมการ ม.ท.ศ. และผู้แทนหน่วยงาน
ขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม 
รวม 507 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกจิจานุเบกษา 
- ไม่มีโครงการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 โครงการ  
5.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง 
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ 
และด้านบคุลากร 

จัดอบรมโดยการบรรยาย 
เพื่อใหบุ้คลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานตามหนา้ที ่
ที่ได้รับมอบหมายอยา่ง
ถูกต้องตามกฎหมาย และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 

บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง งบประมาณ พัสดุ 
สารบรรณ และดา้นบคุลากร 
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย
ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

372,200 สลธ. 1) อนุมัติโครงการ (25%)               ได้รับอนมุัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 
26 ต.ค. 61             

2) ตั้งคณะท างาน (5%) 
 

             แต่งตั้งคณะท างานแล้ว เมื่อวันท่ี 
26 พ.ย. 62             

3) จัดเตรียมข้อมลูฝึกอบรม 
(10%) 
 

             
             

4) จัดฝึกอบรม (40%)               
              

5) สรุปผลการด าเนิน
โครงการ (10%) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5.2) โครงการจดัการความรู้
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

จักอบรมโดยการบรรยาย 
เพื่อให้บุคลากร สลค. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่งและตระหนักถึง
การเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับการปฏบิัติงาน 
ในสภาวะวิกฤตใหส้ามารถ
ด าเนนิงานได้อยา่งต่อเนื่อง  

บุคลากร สลค. มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่งมากขึ้น และมี
ความพร้อมต่อการปฏิบตัิงาน 
ในสภาวะวิกฤต 

60,000 สลค. 1) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

            51,200  ได้รับอนมุัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 
26 ต.ค. 61 
 

               

  2) ด าเนินการจัดอบรม/
บรรยาย (60%) 
     2.1) ระบบการควบคุม
ภายใน 
     2.2) การบริหารความเสีย่ง 

              
                จัดฝึกอบรมโครงการจัดการความรู้

เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 
ม.ค. 62 
 

     3) สรุปผลการด าเนิน
โครงการ (30%) 

              
                   สรุปผลการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

โดยรองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
(นางอุดมพร  เอกเอี่ยม) ทราบแลว้ 
 

5.3) โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. 
(ผนวกรวมโครงการจดัการ
เรียนรูฯ้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 
1.1 และโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สลค.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ข้อ 5.3 
เป็นโครงการจัดการเรยีนรู้และ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร สลค.) 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
แก่กลุ่มข้าราชการใหม่ 
กลุ่มบุคลากรสายงานหลัก 
และสายงานสนับสนุน 
จ านวน 2 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสตูร
การเป็นข้าราชการที่ดี 
และหลักสตูรเสรมิสร้าง
ศักยภาพและการท างาน
เป็นทีม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน 
การท างานเป็นทีม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถปฏิบัตติน
ได้อย่างถูกต้องและ
ปฏิบัติงานในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

572,800 กพร. 1)  เสนอขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

              ผนวกรวมโครงการ 
 ลคร. ได้อนุมัติการผนวกรวมโครงการ
จัดการเรียนรู้ฯ และโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. เป็น 
“โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.” และ
อนุมัติกรอบแนวทางการด าเนินโครงการฯ 
รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม 290,000 บาท และ 34,000 บาท 
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,722,600 บาท 

               
  2) ประสานงานวิทยากร              
               
  3)  ด าเนินการโครงการหลักสูตร

การพัฒนาความรู้ (40%) 
             

                
   4)  ด าเนินการโครงการ

หลักสตูรเสรมิสร้างศักยภาพ
และการท างานเป็นทีม (40%) 

             
                

   5)  สรุปผลการด าเนินงาน              
                 
   6.) ติดตามและประเมินผล 

(10%) 
              

                   
5.4) โครงการฝึกอบรมความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
และฝึกทักษะด้านการวาง
แผนการดบัเพลิง วิธีการ
ดับเพลิง การใช้อุปกรณ์
ดบัเพลิง และการระงับ
เหตุอัคคีภยัและการอพยพ
ในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากร 
สลค. จ านวน 65 คน  
 
 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000 สลธ. 1) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

            22,814.25  ได้รับอนมุัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 
26 ต.ค. 61 

 
               

  2) ด าเนินการฝึกอบรม 
(80%) 

              ด าเนินการฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันท่ี 
6 ธ.ค. 61 
 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)                

    3) สรุปผลการด าเนินการ 
(10%) 

              สรุปผลการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 62         
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5.5) โครงการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล 
 

จัดอบรมให้ความรูด้้าน
คอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ให้แก่บุคลากร สลค. 
  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจ สลค. 

167,300 กบส. 1) เตรียมหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม (10%) 

              พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 7 หัวข้อ 
 การซักซ้อมดา้นความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Incident drill) 

             

  2) ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
(10%) 

              ลคร. เห็นชอบให้ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม 2 หลักสูตร คือหลักสูตร  
“ภัยไซเบอร์” และหลักสตูร “การพฒันา
ทักษะและเพิ่มประสทิธิภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั” เรียบร้อยแล้ว 

               

     3) เตรียมความพร้อมเพื่อ
การฝึกอบรม (10%) 

              
           5%        

     4) จัดฝึกอบรม (60%)               ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสตูรที่ 1 
เมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว 

 อยู่ระหว่างด าเนินการในหลักสูตรที่ 2 

          30%        

     5) สรุปผลการด าเนิน
โครงการ (10%) 

              
                   
5.6) โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั และการ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
 

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน
ด้านสารสนเทศในปัจจุบัน 
เพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

สลค. มีการประชุมสมัมนา
ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ด้านสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

250,000 กบส. 1) จัดเตรียมเนื้อหา สถานที่ 
และประสานงานวิทยากร (5%) 

              ด าเนินการจัดเตรียมเนื้อหา สถานที่ 
และประสานงานวิทยากร วันที่ 1 ต.ค. 61             

2) เสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ (5%) 

             อนุมัติโครงการ วันท่ี 21 ธ.ค. 61 
             

3) จัดท ารายละเอียด  
(10%) 

             จัดท ารายละเอียดแล้วเสร็จ 21 ธ.ค. 61   
              

 4) ด าเนินการสัมมนา 
(40%) 

              ด าเนินการสัมมนาแล้วเสร็จ 
 1 - 3 มี.ค. 61                 

   5.) สรุปผลการด าเนิน
โครงการ (30%) 

              
                   
     6.) ติดตามและประเมินผล 

(10%) 
              

                   
5.7) โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใน สลค. 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักและ
แก่นแท้ของคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจะได้น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและการ
ท างานได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งการให้ความรู้และ
จัดท าแนวทางการปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

60,000 ศปท. 1) ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการและขออนุมตัิ
โครงการ (20%) 

            23,266.50  ลคร. อนุมตัิให้ด าเนินโครงการ  
เมื่อวันท่ี 22 พ.ย. 61              

2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ/จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณ ประโยชน์ (40%) 

              

 20%           (3,230.50)  ด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 

 มีก าหนดจดักิจกรรมฯ ครั้งท่ี 2  
ในเดือน ก.ค. 62 

   3)  ศึกษาดูงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
ส่วนราชการอื่น/โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ/
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หรือจดัอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร สลค. (40%) 

              

    20%       (20,036)  ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้ เรื่อง การประเมินความเสีย่งต่อ
การทุจริตประพฤตมิิชอบ (FRAs) 
เมื่อวันท่ี 21 มี.ค. 62 
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2. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะหแ์ละน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน 1 โครงการ 
1.1) โครงการปรับปรุงระบบ 
M-VARA ระยะ 2 

ปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ
เรียกดรูะเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
เครื่องแท็บเลต็ (M-VARA) 
ให้รองรับผู้ใช้ที่ส าคัญ มี
ความสะดวกรวดเร็วและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
มากขึ้น รวมทั้งมีระบบท่ีมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

เรียกดรูะเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
เครื่องแท็บเลต็ (M-VARA) 
ได้สะดวกรวดเร็วและ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
มากขึ้น รวมทั้งมีระบบท่ีมี
ความมั่นคงปลอดภัย 

4,239,700 กบส. 1) ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการและขออนุมตัิ
โครงการ (10%) 

              

ก.ย. - 
ต.ค. 
 

            

2) ขออนุมัติด าเนินโครงการ
(10%)  

             
ก.ย. - 
ต.ค. 
 

            รอง ลคร. (นางอุดมพร  เอกเอี่ยม) 
อนุมัติใหด้ าเนินโครงการวนัที่ 25 ก.ย. 61 

3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(10%)  

             พิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์           

             จัดท าสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 
4) จัดหาและพัฒนาระบบ 
(25%) 

             อยู่ระหว่างการเก็บความต้องการ 
(requirement) ของการปรับปรุงระบบ      5%       

5) ติดตั้งและทดสอบระบบ 
(20%) 

             
             

6) เริ่มใช้งานระบบจริง 
(15%) 

             
             

7) ติดตามและประเมินผล 
(10%) 

             
             

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จ านวน 4 โครงการ 
3.1) การจัดสร้างเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์

จัดสร้างเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตามจ านวน 
ที่ก าหนด 

สลค. สามารถแจกจ่าย
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ให้แก่ผู้ไดร้ับพระราชทาน
เครื่องราชฯ ครบตาม
จ านวน 

475,749,000 
(เดิมงบประมาณ
487,399,000 บาท 
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปให้

ในการซ่อม 
เครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 
จ านวน 

11,650,000 บาท) 

สลธ. 1) ประมาณการสร้าง 
เครื่องราชฯ และแจ้งให้
หน่วยงานผู้รบัจ้างเสนอราคาฯ  
(15%) 

            178,783,500  
ก.ย. 
61 
 

             

2) จัดประชุม คกก. บริหารงาน
การสร้าง-ซ่อมเครื่องราชฯ 
ก าหนดช้ันตรา ราคา 
หน่วยงานผู้รับจา้ง (15%) 

              
ก.ย. 
61 
 

             

3) ขออนุมัติด าเนินการ 
จัดท าสญัญาจ้างฯ และส่ง
เอกสารให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (15%) 

              จัดท าสญัญา จ านวน 5 สัญญา 
ผูกพันงบประมาณในวงเงิน จ านวน 
469,706,200 บาท คือ 

1) กรมธนารักษ์ 3 สัญญา 
จ านวน 357,567,000 บาท 
และจ่ายล่วงหน้าแล้ว จ านวน 
178,783,500 บาท 

2) องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 2 สญัญา 
จ านวน 112,139,200 บาท 

     ก.ย. 
61 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         (178,783,500) 



 10 

หมายเหตุ ตามแผน ด าเนินการจริง ด าเนินการแล้วเสรจ็  * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2562               
D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ\2562\ปี2562 รอบ6เดอืน\รายงานแผน รอบ 6 เดือน เสนอ รอง ลคร\project_overall_6m.docx 

รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับ

พัสดุฯ (10%) 
              

     ก.ย. 
61 
 

 

             

     5) สุ่ม รับมอบ และตรวจ
เครื่องราชฯ (40%) 

              
          1.58%         
     6) จัดท าบันทึกส่งเอกสาร

เพื่อเบิกจ่าย งปม. (5%) 
              

                   
3.2) การจัดซ่อมเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์

จัดซ่อมเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตามจ านวน 
ที่ก าหนด 

สลค. สามารถแจกจ่าย
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ให้แก่ผู้ไดร้ับพระราชทาน
เครื่องราชฯ ครบตาม
จ านวน 

43,270,000 สลธ. 1) ประมาณการซ่อม 
เครื่องราชฯ และแจ้งผู้รับจ้าง
เสนอราคาฯ (15%) 

            18,618,000  
(เดิมงบประมาณ
31,620,000 บาท 
โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 
จากการจัดสร้าง 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จ านวน 
11,650,000 บาท) 

 

 ก.ย. 
61 
 

 

             

   2) ส ารวจเครื่องราชฯ รับคืน 
(5%)    

              
   ก.ย. 

61 
 

 

             

    3) จัดประชุม คกก. 
บริหารงานการสร้าง-ซ่อม
เครื่องราชฯ (15%) 

              
     ก.ย. 

61 
 

 

             

     4) ขออนุมัติจัดด าเนินการ 
จัดท าสญัญาจ้างฯ (10%) 

              
     ก.ย. 

61 
 

           (18,618,000)  จัดท าสญัญา จ านวน 3 สัญญา 
ผูกพันงบประมาณในวงเงิน จ านวน 
41,443,500 บาท คือ 

1) กรมธนารักษ์ 2 สัญญา 
จ านวน 37,236,000 บาท 
และจ่ายล่วงหน้าแล้ว จ านวน 
18,618,000 บาท 

2) องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 1 สญัญา 
จ านวน 4,207,500 บาท 

     5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพสัดุฯ 
(10%) 

              
     ก.ย. 

61 
 

             

     6) ผู้รับจ้างด าเนินการตาม
สัญญาจ้าง (40%) 

              
                   
     7) ตรวจรับงาน (5%)               
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.3) การจัดพิมพ์ 
ใบประกาศนียบตัรก ากับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และ
สัญญาบัตรฯ 

พิมพ์ใบประกาศนียบตัร
ก ากับเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
และสญัญาบัตรฯ ตาม
จ านวนที่ก าหนด 

สลค. สามารถแจกจ่าย 
ใบประกาศนียบตัรก ากับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
และสญัญาบัตรฯ ให้แก่ 
ผู้ไดร้ับพระราชทานฯ  
ได้ครบตามจ านวน 

9,000,000 กอค. 1) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 1 (3%)              
 
 
 
 

 

 อยู่ระหว่างขออนุมัติจดัพิมพ ์
(1) กระดาษพระราชสาส์นพร้อม

ซอง 700 ฉบับ/ซอง (แบบ 
พระราชโองการ 200 ฉบับ/ซอง  
และแบบพระบรมราชโองการ 
500 ฉบับ/ซอง) 

(2) ประกาศนียบัตร ฯ 
ภาษาอังกฤษ 850 ฉบับ 

(3) กระดาษสัญญาบัตรตราตั้ง
กงสลุพรอ้มซอง 200 ฉบับ/ซอง 

(4) ก าหนดส่งมอบภายใน มิ.ย. 62 

               

  2) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 2 (1%)              
                
  3) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 3 (40%)              
                

4)  จดัพิมพ์ ครั้งท่ี 4 (56%)               
                   
3.4) โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลทะเบยีนฐานันดร
ประวัตสิมาชิกแห่งเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  
ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนฐานันดรประวัติ
สมาชิกแห่งเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 
ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน  
ให้ท างานร่วมกันกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมไ่ด้อยา่งถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมลู
ทะเบียนฐานันดรประวัติ
สมาชิกแห่ง
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์
จุลจอมเกล้า ฝา่ยหน้าและ
ฝ่ายในถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

600,000 กอค. 1.) จัดท าร่างขอบเขตของงาน
(TOR) (10%) 

              จัดท าร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ 
วันท่ี 7 พ.ย. 61               

  2.) ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง 
(10%) 

              ประกวดราคา วันที่ 19 - 27 พ.ย. 61 
มีผู้ยื่นเสนอ 5 ราย และมีผู้ยื่นข้อเสนอ
ผ่านเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการ
ประกวดราคา เนื่องจากไม่เกิดการ
แข่งขันทางด้านราคา 
 ประกวดราคา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
11-18 ม.ค. 62 โดยเปลี่ยนหลักเกณฑ์
การพิจารณาเปน็ หลักเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น ซึ่งบริษัท วี เอาท์ลุค 
โซลูช่ัน  เป็นผู้ชนะการประมูล 

              

     3.) พัฒนาระบบ (60%)               ประชุมสรุปการด าเนินการโครงการ
ปรับปรุงระบบฯ  และก าหนดช่วงเวลาของ
กิจกรรมตามระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น  
180 วัน  พร้อมรายงานน าเสนอ คกก.  
 14 มี.ค. 62  ผลส าเรจ็ของการเกบ็
ความต้องการจากผู้ใช้งานครั้งท่ี  1 
พร้อมรายงานน าเสนอต่อ  คกก. 
 18 มี.ค. 62  ผลส าเรจ็ของการเกบ็
ความต้องการจากผู้ใช้งาน ครั้งท่ี 2 
พร้อมรายงานน าเสนอ คกก. 
 9 เม.ย. 62  ก าหนดการประชุม  
เพื่อยืนยันความต้องการ ครั้งท่ี  1 
 26 เม.ย. 62 ก าหนดการประชุม
เพื่อยืนยันความต้องการ ครั้งท่ี 2 

          20%       
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     4.) ทดสอบระบบและตรวจ

การจ้าง (20%) 
              

                   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกจิจานุเบกษา จ านวน 1 โครงการ 
4.1) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ปรับปรุงเว็บไซตร์าชกิจจา
นุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพื่อตอบสนองต่อการ
ใช้งานของหน่วยงานของรัฐ
และประชาชนท่ีมีมากข้ึน 
รวมทั้งดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศใหด้ีเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เว็บไซตร์าชกิจจานุเบกษา
และเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่ายเพื่อตอบสนองต่อ
การใช้งานของหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชน 

1,511,400 กบส. และ 
กอค. 

1.) จัดท าร่างคุณลักษณะ 
เฉพาะ (10%) 

            218,000  
 ก.ย. - 

ต.ค. 
 

             

  2.) ขออนุมัติด าเนินโครงการ
(10%)  

              
   ก.ย. - 

ต.ค. 
 

             รอง ลคร. (นางอุดมพร  เอกเอี่ยม) 
อนุมัติให้ด าเนินโครงการวนัที่ 25 ก.ย. 61 

   3.) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
(10%) 
 

              ท าสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 
                 

     4.) จัดหาและพัฒนาระบบ
(25%)  

            (218,000)  ตรวจรับงานงวดที่ 1 ได้แก่แผน
ด าเนนิโครงการฯ เมื่อวนัที่ 12 ม.ีค. 62 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินงานงวดที่ 2 
ได้แก่ การประชุมน าเสนอการออกแบบ
และแนวทางการปรับปรุงระบบของ
โครงการฯ 

          15%        

     5.) ติดตั้งและทดสอบระบบ 
(20%) 

              
                   
     6.) เริ่มใช้งานระบบจริง 

(15%) 
              

                   

     7.) ติดตามและประเมินผล 
(10%) 

              
                   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 โครงการ 
5.1) โครงการจดัหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณห์้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม 

โครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
ทดแทนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและ
ความสามารถสูงขึ้น 
ในการรองรับการใช้งาน 
ที่มีมากขึ้น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยส าหรับห้องประชุม
คณะรัฐมนตร ี
 
 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ใช้มีความ
ทันสมยั รวมถึงมีประสทิธิภาพ 
และความสามารถสูงข้ึน 
เพื่อรองรับการใช้งานท่ีมี
มากขึ้น  

29,590,000 กบส. 1) จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

              จัดท าร่าง TOR และประชาพิจารณ์
แล้วเสร็จ  
 เสนอ ลคร. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 61 
โดยมีระยะเวลาด าเนินการรวม 150 วัน 

             

2) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

              ลคร. อนุมัติให้ประกาศ สลค. 
ประกวดราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 
พ.ย. 61 
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     3) จัดซื้อจัดจ้าง (20%)               สลค. ประกาศให้ผู้สนใจขอเอกสาร

ประกวดราคาโครงการฯ ระหว่างวันที่ 
7 - 23 พ.ย. 61 
 มีผู้สนใจซื้อเอกสารฯ รวม 3 ราย 
และมีผู้ยื่นซองประกวดราคาทั้ง 3 ราย 
 มีผู้ผ่านการพิจารณาเอกสารฯ รวม 
3 ราย โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถว้น 
ถูกต้อง และเสนอราคาต่ าที่สุด คือ 
บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
 ขณะนี้ได้ท าสญัญาจ้างบริษัทฯ 
แล้ว เมื่อวันท่ี 11 ม.ค. 62 และมี
ระยะเวลาด าเนนิการถึงวันที่ 10 ม.ิย. 62 
โดยจดัจา้งในวงเงิน 25,359,000 บาท 
 

                  

     4) ด าเนินงาน (50%)               
          8%         งวดงานที่ 1 

     คณะกรรมการตรวจรบัพสัดไุดต้รวจ
รับงานงวดที่ 1 ตามที่บริษัทฯได้ส่งมอบงาน
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 62 เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการเบิกจา่ย 

                    
                    
     5) ทดสอบระบบและตรวจ

รับงาน (10%) 
              

                   
5.2) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(ห้อง Data Center) 

ปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยี 
(Data Center) เพื่อให้
สามารถรองรับการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่าย ระบบเครือข่าย 
สลค. ให้มสีภาพพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ความปลอดภัยมั่นคง และ
มาตรฐาน 

ศูนย์เทคโนโลยี (Data 
Center) ที่สามารถรองรับ
การท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
เครือข่าย สลค. 

12,484,000 กบส. 1) จัดท าร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) (20%) 

              แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ขอบเขตงาน (TOR) วันที่ 13 ก.ย. 61 
 คณะกรรมการ TOR ด าเนินการยก
ร่าง TOR แล้วเสร็จ วันที่ 30 พ.ย. 61 

              

  2) ขออนุมัติด าเนินโครงการ
(10%)   

              อนุมัติร่าง TOR วันที่ 20 ธ.ค. 61 
                 
   3) จัดซื้อจัดจ้าง  (10%)               ประชาพิจารณ์ ครั้งท่ี 1 ระหว่าง

วันที่ 21 - 27 ธ.ค. 61 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย 
 ประชาพิจารณ์ ครั้งท่ี 2 ระหว่าง
วันท่ี 31 ม.ค. 62 ไม่มีผู้วิจารณ ์
 ประกาศเชญิชวนประกวดราคา 
ระหว่างวันท่ี 14 ก.พ. – 5 มี.ค. 62 
 ประกาศผลผู้ชนะการประกวด
ราคา วันท่ี 22 มี.ค. 62 
 ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 29 มี.ค. 62 
 

             

    4) จัดหาและตดิตั้งระบบ 
(50%) 

              
                   
     5)  ทดสอบระบบและตรวจ

รับงาน (10%) 
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2561 ปี 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5.3) โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงเพื่อทดแทนของเดิม 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ
ทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงที่มีอายุการใช้งาน
มาเป็นระยะเวลานานกว่า 
10 ปี 

เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

199,500 กบส. 1) ส ารวจความต้องการจาก
ผู้ใช้งาน (10%) 

              ส ารวจความต้องการจากผู้ใช้งาน
ตามกลุ่ม/กองใน สลค.              

2) จัดท า TOR และเอกสาร
ประกอบการจดัซื้อจัดจ้าง 
(15%) 

              จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจา้ง 
 ปรับแก้ TOR ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และคงประสิทธิภาพดี
เช่นเดิม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่มีใน
ท้องตลาด 

           

3) ด าเนินการจัดซื้อและ 
จัดจ้าง (15%) 

              ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างเรยีบร้อย
แล้ว และอยูร่ะหว่างการตรวจรับ              

4) ทดสอบระบบและติดตั้ง 
(50%) 

              
              

5) ประเมินผล (10%)               
              

 



๑ 

D:/Backup Data/Books61/ActionPlan2562/รายงานตัวชี้วัด รอบ6เดือน/KPI_overall_6month.docx 

ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(๑) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการด าเนินการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะหแ์ละน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
๑.๑ ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความ
ถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 

๔ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(ถูกต้อง ๑,๓๘๒ 
จาก ๑,๓๘๒ เรื่อง) 

๕ ๐.๒๐ 

๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 

๓ ต่ ากว่า ๘.๗๕ - - - ๘.๗๕ ด าเนินการใน
เดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๒ 

N/A N/A 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ท่ีมีความเห็นของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.) 

๔ ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๕๔๕ 

จาก ๕๔๕ เรื่อง) 

๕ ๐.๒๐ 

๑.๔ ร้อยละของจ านวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตาม
ความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค,. 
กสค., กอค.) 

๓ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๗๖๘ 

จาก ๗๖๘ เรื่อง 
แบ่งเป็น พ.๓๑๙ 

ทท.๔๔๙) 

๕ ๐.๑๕ 

๑.๕ จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการ
ขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนใน
สาระส าคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.) 

๓ ๑ เรื่อง - - - ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๕ ๐.๑๕ 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(๑) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการด าเนินการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.๖ ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ
แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (กคอ.) 

๓ ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๔๑ เรื่อง 
แล้วเสร็จ ๔๐ เรื่อง 
นัดพิจารณา ๑ เรื่อง 
สามารถประกาศใช้
บังคับได้ทันทุกเรื่อง) 

๕ ๐.๑๕ 

๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

๒.๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕.๔๕ 
(มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
๔.๗๗ คะแนน) 

๕ ๐.๑๒๕ 

๑.๘ จ านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ าเป็น/เร่งด่วน 
ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

๒.๕ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
(จ าเป็น/เร่งด่วน 

๒๖ ครั้ง ทันทุกครั้ง) 

๕ ๐.๑๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๒.๑ ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) 

- ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔  (รายงาน ๔ เรื่อง 
จาก ๖ เรื่อง) 

ลคร. เห็นชอบ 
ให้ยุติการติดตาม 

- - 

๒.๒ ร้อยละความส าเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้
ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (กสค.) 

- ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อยละ ๑๐๐  (ประสาน/ติดตาม 
ตามระยะเวลา 

ท่ีก าหนด ๔ เรื่อง 
จาก ๖ เรื่อง) 

ลคร. เห็นชอบ 
ให้ยุติการติดตาม 

- - 

๒.๓ จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน 
ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (กพต.) 

๑๐ ๔ เรื่อง/ไตรมาส ๕ เรื่อง/ไตรมาส ๖ เรื่อง/ไตรมาส ๗ เรื่อง/ไตรมาส ๘ เรื่อง/ไตรมาส รวมทั้งสิ้น ๒๒ เรื่อง 
แบ่งเป็น 

จัดท าใหม่ ๖ เรื่อง 
ปรับปรุง ๑๖ เรื่อง 

๕ ๐.๕๐ 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(๑) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการด าเนินการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
(กพต.) 

๑๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จากผู้ตอบแบบ

ประเมินฯ  
จ านวน ๕ ราย) 

๕ ๐.๕๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  
๓.๑ จ านวนครั้งท่ีการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีน่ังผิดพลาด (กอค.) ๖ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 

(ต.ค. 61 - มี.ค. 62 
ไม่มีการปฏิบัติงาน

หน้าพระท่ีน่ัง) 

๕ ๐.๓๐ 

๓.๒ จ านวนครั้งท่ีการขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
เรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) 

๖ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
(ไม่มีข้อผิดพลาด 
จากจ านวนท่ีขอฯ  

๓๗๗ ครั้ง) 

๕ ๐.๓๐ 

๓.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ
ในพระองค์ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (กอค.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ ๒๒ เรื่อง 
จาก ๒๓ เรื่อง
(จากที่ก าหนด 
การด าเนินการ

จัดท า/ปรับปรุงคู่มือ 
จ านวน ๕ เรื่อง) 

๕ ๐.๑๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
๔.๑ จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถน าเรื่องประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (กรจ.-กอค.) 

๔ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
(จ านวน ๓๕๓ ครั้ง 
๑๒,๓๘๓ เรื่อง 
 ทันทุกครั้ง) 

๕ ๐.๒๐ 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(๑) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการด าเนินการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
การพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(กรจ.-กอค.) 

๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
ด าเนินการจัดท า
คู่มือการน าเรื่อง

ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา

แล้วเสร็จ 

๕ ๐.๒๐ 

๔.๓ ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญท่ีเผยแพร่
ในเว็บไซต์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-
กอค.) 

๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๑๙ เรื่อง 
จาก ๑๙ เรื่อง) 

๕ ๐.๒๐ 

๔.๔ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.) 

๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑.๕ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒.๕ ร้อยละ ๓ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

N/A N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง
หรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (สลธ., 
กบส., กพร.) 
 

๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๔.๒๙ 
(ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ ๑ เรื่อง 
จาก ๗ เรื่อง) 

 

๑ ๐.๐๕ 

๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
เทียบกับบุคลากรท้ังหมด (กพร.) 

๕ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๖๖.๐๔ 
(ได้รับการพัฒนา 
๒๘๒ คน จาก

บุคลากร ๔๒๗ คน)  

๓ ๐.๑๕ 

๕.๓ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.) 
 (๑) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  

 
 

๒ 

 
 

จัดท า Career Path 
ไม่แล้วเสร็จ 

 
 
- 

 
 

จัดท า Career Path 
แล้วเสร็จ ๑ 
ต าแหน่ง 

 
 
- 

 
 

จัดท า Career Path 
แล้วเสร็จ มากกว่า 

๑ ต าแหน่ง 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) เส้นทางฯ 

 
 

N/A 

 
 

N/A 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(๑) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการด าเนินการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 (๒) แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ๒ จัดท า Succession 
Plan ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ 

ไม่แล้วเสร็จ 

- จัดท า Succession 
Plan ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ 

แล้วเสร็จ ๑ ต าแหน่ง 

- จัดท า Succession 
Plan ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
แล้วเสร็จ มากกว่า 

๑ ต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) แผนการ 

สืบทอดต าแหน่ง 

N/A N/A 

 (๓) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. ๒ จัดท าแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร ไม่แล้ว

เสร็จ 

- - - จัดท าแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) แผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร สลค. 

N/A N/A 

๕.๔   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ท่ีมีต่อระบบ
บริหารงานบุคคล การสรา้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และความเป็นธรรมในองค์กร (สลธ.) 

๒ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างขอ
ความเห็นชอบ 
การด าเนินการ
ส ารวจความ 
พึงพอใจฯ 

N/A N/A 

๕.๕   ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.) 

๒ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างจัดท า 
(ร่าง) แผนสร้าง
ความผูกพันของ

บุคลากร 

N/A N/A 

๕.๖ ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนชีว 
อนามัย ความปลอดภัย (สลธ.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ จัดท า (ร่าง) แผนฯ 
แล้วเสร็จ  

อยู่ระหว่างเสนอ
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ 

 

N/A N/A 



๖ 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(๑) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการด าเนินการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๗   ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) (กพร.,ส านัก/กอง/กลุ่ม) 

- ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

- - - ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ผ่านเกณฑ์รับรอง
สถานะ การเป็น

ระบบราชการ ๔.๐ 
(ระดับ ๓๐๐ 

คะแนน แต่ไม่ถึง
ระดับท่ีจะได้รับ
การตรวจรับรอง 
๓๕๐ คะแนน)  

ยกเว้น 
การติดตาม
ประเมินผล
ตัวชี้วัด ๕.๗  

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

- - 

๕.๘ ร้อยละของความส าเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติภารกิจของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กบส.) 

๓ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๗๖.๙๒ 
(ด าเนินการแล้ว

เสร็จ ๑๐ ขั้นตอน
จาก ๑๓ ขั้นตอน) 

๒ ๐.๐๖ 

๕.๙ ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต (กบส.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ 
 

ร้อยละ ๖๕ 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(ด าเนินการจัดท า
ร่างขอบเขตของงาน
(TOR) แล้วเสร็จ
ท้ัง ๖ โครงการ) 

๕ ๐.๑๕ 

๕.๑๐ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
(ศปท., ส านัก/กอง/กลุ่ม) 

๓ ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 

- - - ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และ 

สนง. ป.ป.ช.  
แจ้งก าหนดการ

ชี้แจงการประเมินฯ 
ในวันท่ี ๒ เม.ย. ๖๒ 

N/A N/A 

 


	1 บันทึก
	2 โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
	3 project_overall_6m
	4 KPI_overall_6month

