สรุปผลการดาเนินโครงการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จานวน 4 โครงการ
1. โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรม
อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. (กพร.)
ที่กาหนด โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จานวน 4 ครั้ง/หลักสูตร 1) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการดาเนินโครงการ
และมีค่าเป้าหมายร้อยละ 65 หรือเท่ากับจานวน
จัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.
266 คน ของบุคลากรทั้งหมด)
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62
2) ดาเนินกิจกรรม จานวน 2 ครั้ง
- จัดฝึกอบรมความรู้ (KM Talk) 1 ครั้ง
ในหัวข้อการบริหารการเงินส่วนบุคคล
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 ณ จังหวัดนนทบุรี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 42 คน
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดต้นแบบความรู้
ความสามารถฯ 1 ครั้ง ในกลุ่มนาร่อง
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 23 คน
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดาเนินกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มี.ค. 63 และ 3 - 4 เม.ย. 63
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ)

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
1,498,550

1,326,692

70,300.00

(37,500.00)

(32,800.00)
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินการ

2. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี (กปค.)
3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี (กปค.)
- เดิมได้รับงบประมาณ 400,000 บาท
แต่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการในวงเงิน
600,000 บาท
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง/หลักสูตร )

ผนวกรวมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

4. โครงการสัมมนาแนวทางการเสนอเรื่อง
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่าย
สารสนเทศ (กนธ.)
4.1 เดิมเป็นโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรื่อง ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี งบประมาณ 400,000 บาท
4.2 ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการในวงเงิน
2,000,000 บาท (อยู่ระหว่างจัดสรร
งบประมาณ)

อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการดาเนินโครงการสัมมนา
แนวทางการเสนอเรื่อง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่าย
สารสนเทศแล้ว
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ)

อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการดาเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63
2) กาหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.พ. 63 และ 1 มี.ค. 63
(สลค. ได้ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ . ศ . 2 5 6 3 เ พื่ อ น า ไ ป จั ด ท า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ)

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
500,000
500,000
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)
400,000
400,000
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)

400,000

400,000
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)

-
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วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จานวน 3 โครงการ
5. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์ ดาเนินการแล้วเสร็จ และมีผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
150,000
85,000
65,000.00
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและ ที่กาหนด โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
(โอนยอดคงเหลือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (กอค.)
1) ประสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ไปทั้งจานวน)
(มีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง)
เกี่ยวกับการเตรียมการ ในเดือน พ.ย. 62
2) จัดเตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์สาหรับจัดนิทรรศการ
และเผยแพร่ความรู้ ในเดือน ธ.ค. 62
3) จัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 - 8 ก.พ. 63
6. โครงการประชุมชี้แจงการขอพระราชทาน
อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
500,000
500,000
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี (กอค.)
ปรับเปลี่ยนวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(โอนยอดคงเหลือ
(มีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง)
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปทั้งจานวน)
เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ)
7. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
10,000,000
835,000 2,474,514.55
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
1) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ใช้หลัก
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตสานึกควาจงรักภักดี
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
(กพน.)
- กิจกรรมนานักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จฯ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
(21,782)
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62
ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินการ
- จัดกิจกรรมนานักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63
- จัดกิจกรรมการปลูกจิตสานึกความจงรักภักดีและ
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้แก่นักเรียนทุนฯ
- เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62
- พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63
- จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนฯ
- รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 4 - 6 ต.ค. 62 และ 12 - 13 ต.ค. 62
- รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 25 - 27 ต.ค. 62 และ 2 - 3 พ.ย. 62
2) การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ในโครงการฯ
(1) การจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ
และทากิจกรรมจิตอาสา 4 ภาค ดังนี้
- จัดโครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
และทากิจกรรมจิตสาธารณะ ณ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
(47,800)

(266,492)
(15,742)
(511,850)
(741,000)

(468,905)
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินการ
- จัดประชุมกาหนดกรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง
และติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี
และจังหวัดหนองบัวลาภู เมื่อวันที่ 30 - 31 ต.ค. 62
- จัดประชุมขับเคลื่อนแผนโรงเรียนคุณธรรม
ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลาภู
เมื่อวันที่ 13 - 14 และ 24 - 25 พ.ย. 62
- ลงพื้นที่สารวจข้อมูลและสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ณ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 62 และวันที่ 20 พ.ย. 62
- จัดประชุมขับเคลื่อนแผนโรงเรียนคุณธรรม
ณ จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ 16 ม.ค. 63
- วันที่ 23 - 25 ม.ค. 63
- วันที่ 13 ก.พ. 63
- จัดโครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
และทากิจกรรมจิตสาธารณะ ณ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 28 - 29 ม.ค. 63
- ดาเนินโครงการสัมมนาร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม “ทาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง”
และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย
ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลาภู
เมื่อวันที่ 18 - 21 ก.พ. 63

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย
(5,606)

(28,979.75)
(46,629.30)

(4,132.50)
(46,878)
(19,830)
(31,560)

(208,578)
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินการ

(2) การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ และครอบครัว
กรณีเจ็บป่วยสาคัญ และอื่น ๆ (เฉพาะกรณี)
- ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียน
ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ
ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 - 12 พ.ย. 62
- ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียน
ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ
ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ
และการสื่อสารสาธารณะ
- การนาเสนอข่าวสาร ผลการจัดกิจกรรม
และภาพบรรยากาศกิจกรรมต่าง ๆ ลงในสื่อ Social
นักเรียนทุนฯ สื่อกลางทาง Facebook
- จัดทาสมุดบันทึกต้นกล้าของแผ่นดิน เพื่อแจกจ่ายให้กับ
นักเรียนทุนฯ ทุกคนที่ยังคงสถานะในปัจจุบัน และศิษย์เก่า
เป็นของขวัญปีใหม่ 2563
(ชะลอการดาเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีรายการ -

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
(8,750)

-
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

ผลการดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 โครงการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุ คลากร
ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ โดยได้รับอนุมตั ิโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และดาเนินการแต่งตั้ง
คณะทางาน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
และด้านบุคลากร (สลธ.)
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) และสถานที่ในการฝึกอบรม (สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ)
อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
9. โครงการปลุกจิตสานึกการเป็น
โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และมีกาหนด
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท (สลธ.)
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) ดาเนินโครงการในเดือน ส.ค. 63
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ)
10. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สลธ.)
ผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง/หลักสูตร) โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62
และดาเนินการจัดฝึกอบรมใน วันที่ 17 ม.ค. 63
อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
11. โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ
ที่กาหนด โดยขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อหลักสูตร
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.)
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จานวน 4 ครั้ง/หลักสูตร ) ฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
จานวน 4 หลักสูตร ซึ่งได้จัดฝึกอบรมแล้ว 2 หลักสูตร ดังนี้
1) การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 และ 21-22 ก.พ. 63

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
600,000

600,000
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)

-

840,000

840,000
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)

-

40,000

5,000
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)

35,000.00

167,300

79,124
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)

88,176.00

(60,946)
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ยุทธศาสตร์/โครงการ

12. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ (กบส.)
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จานวน 1 ครั้ง/หลักสูตร )
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน สลค. (ศปท.)

ผลการดาเนินการ
2) การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการบริหารจัดการภายใน
องค์กร ดาเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63
(อยู่ระหว่างดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 เนื่องจาก สลค.
ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ))
ผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยดาเนินการสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
ณ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างสรุปผลการดาเนินโครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
(27,230)

333,250

47,938
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจานวน)

285,312.00

อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
100,000
99,346
654.00
โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
(โอนยอดคงเหลือ
1) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 - 4 ธ.ค. 62
ไปทั้งจานวน)
(654.00)
และมีกาหนดจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ค. 63
2) กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมส่วนราชการ
อื่น/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บุคลากร สลค. และกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร สลค.
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดาเนินการ)
รวมเบิกจ่ายงบประมาณ
15,529,100
5,718,114 3,018,956.55
หมายเหตุ : ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนาไปดาเนินโครงการสัมมนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี จานวน 101,550 บาท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
รายการ

ผลการดาเนินการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
1. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญา
402,752,000
5,298,200
- ได้รับงบประมาณ 402,752,000 บาท
จานวน 2 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 349,770,000 บาท
- จัดซื้อจัดจ้าง 349,770,000 บาท
ประกอบด้วย
- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 218,420,000 บาท
จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จานวน 109,210,000 บาท
(กาหนดส่งมอบงาน 31 ก.ค. 63 และ 31 ส.ค. 63)
- จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 131,350,000 บาท
(กาหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63 และ 31 ส.ค. 63)
2. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญา
69,100,000
4,114,400
- เดิมได้รับงบประมาณ 69,100,000 บาท จานวน 2 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 27,956,000 บาท
- จัดซื้อจัดจ้าง 27,956,000 บาท
ประกอบด้วย
- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 15,126,000 บาท
จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จานวน 7,563,000 บาท
(กาหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63)
- จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 12,830,000 บาท
(กาหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63)

109,210,000.00

7,563000.00
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รายการ
3. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ
(กอค.)

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดพิมพ์ ครั้งที่ 1
(ในวงเงิน 2,600,000 บาท) ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 9
(พิมพ์เฉพาะที่ 2 ตาแหน่ง จานวน 2,000 ฉบับ)
2. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 9
(พิมพ์เฉพาะที่ 3 ตาแหน่ง จานวน 56,943 ฉบับ)
3. กระดาษสัญญาบัตรสมณศักดิ์ กรอบแดง ไม่มีข้อความ
จานวน 3,000 ฉบับ
4. กระดาษพระราชสาส์น จานวน 1,000 ฉบับ พร้อมซอง
จานวน 500 ซอง
5. กระดาษสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลพร้อมซอง
จานวน 300 ฉบับ/ซอง
6. สัญญาบัตรยศฯ (เฉพาะดวงตรา) จานวน 10,000 ฉบับ
7. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 10
(แบบพระบรมราชโองการ) จานวน 5,500 ฉบับ)
8. ซองขาวใส่ประกาศนียบัตรฯ จานวน 3,000 ซอง
รายการที่ 1 - 8 กาหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63
9. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 10
- พิมพ์ทั้งฉบับ จานวน 23,027 ฉบับ
- พิมพ์เฉพาะที่ 5 ตาแหน่ง จานวน 10,000 ฉบับ
- พิมพ์เฉพาะที่ 3 ตาแหน่ง จานวน 126 ฉบับ
รายการที่ 9 กาหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 30 ต.ค. 63

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย
18,000,000
10,347,086
-
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รายการ

ผลการดาเนินการ

ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
- ไม่มีรายการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 โครงการ
4. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการและแต่งตั้ง
23,000,000
อิเล็กทรอนิกส์ (กบส.)
คณะกรรมการจัดทาร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62
- จัดทาร่างคุณสมบัติเฉพาะแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาฯ
5. โครงการจัดหาระบบศูนย์สารอง
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62
37,450,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster
- คณะกรรมการ ดาเนินการจัดทาร่าง TOR แล้วเสร็จ
Recovery Site : DR Site) (กบส.)
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63
- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 20 ก.พ. 63 ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 13 - 30 เม.ย. 63 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน
29 พ.ค. 63
6. โครงการระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62
3,000,000
(Chatbot) (กบส.)
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63
- ประกาศประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 3 - 11 ก.พ. 63
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมือ่ วันที่ 13 -19 ก.พ. 63
โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จานวน 5 ราย

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย

-

-

-

-

525,000

-

4

รายการ

7. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม
(กบส.)

ผลการดาเนินการ
- ลงนามในสัญญาเลขที่ 33/2563 ลงวันที่ 20 มี.ค. 63
กับบริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จากัด
ในวงเงิน 2,475,000 บาท กาหนดการส่งมอบงาน 4 งวด
- อยู่ระหว่าง กบส. กับผู้รับจ้างนัดประชุมเพื่อสอบถาม
ความต้องการของระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63
- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 17 ก.พ. 63
ยกเลิกเนื่องจากการประกวดราคาได้กาหนดให้นาตัวอย่างพัสดุ
มาทดสอบเป็นวันที่ 18 ก.พ. 63 ซึ่งเป็นวันเดียว
กับวันที่กาหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 2 - 16 มี.ค. 63
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมือ่ วันที่ 19 - 23 มี.ค. 63
โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จานวน 3 ราย
- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา (วันที่ 13 - 21
เม.ย. 63)

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
ไป พ.ร.บ. โอน
การเบิกจ่าย

6,430,500

-

-

5

รายการ
8. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ห้องประชุม สลค. (กบส.)

ผลการดาเนินการ
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63
- ประกาศประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 18 ก.พ. 63
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 20 - 26 ก.พ. 63
โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จานวน 5 ราย
- ลงนามในสัญญาเลขที่ 34/2563 ลงวันที่ 30 มี.ค. 63
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จากัด
ในวงเงิน 6,300,000 บาท กาหนดการส่งมอบงาน 3 งวด
- อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 29 เม.ย. 63
รวมเบิกจ่ายงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ (บาท)
ได้รับจัดสรร
ไป พ.ร.บ. โอน
10,000,000
3,700,000

569,732,500

23,984,686

การเบิกจ่าย
-

116,773,000

1

ผลการดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้าหนัก
(1)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

คะแนน
ผลการดาเนินการ
(2)

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
(3)=(2)X(1)/100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
1.1 ร้อยละของจานวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความ
ถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)

4

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

1.2 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)
1.3 ร้อยละของจานวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.)
1.4 ร้อยละของจานวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตาม
ความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค,.
กสค., กอค.)
1.5 จานวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการ
ขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนใน
สาระสาคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)
1.6 ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ
แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด (กคอ.)

3

ต่ากว่า 8.75

-

-

-

8.75

4

ต่ากว่าร้อยละ
100

-

-

-

ร้อยละ 100

3

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

3

1 เรื่อง

-

-

-

0 เรื่อง

3

ร้อยละ 88

ร้อยละ 90

ร้อยละ 92

ร้อยละ 94

ร้อยละ 96
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ร้อยละ 100
(ถูกต้อง 1,234
จาก 1,234 เรื่อง)
ดาเนินการ
ในเดือน ก.ค. 63
ร้อยละ 100
(จานวน 400 จาก
400 เรื่อง)

5

0.20

N/A

N/A

5

0.20

ร้อยละ 99.74
(จานวน 753
จาก 755 เรื่อง)
0 เรื่อง

5

0.15

5

0.15

ร้อยละ 100
(จานวน 39 เรื่อง
แล้วเสร็จ 33 เรื่อง
เลื่อนนัดพิจารณา
6 เรื่อง สามารถ
ประกาศใช้บังคับ
ได้ทันทุกเรื่อง)

5

0.15

2

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
1.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)
1.8 จานวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจาเป็น/เร่งด่วน
ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)

น้าหนัก
(1)

เกณฑ์การให้คะแนน

2.5

1
ร้อยละ 70

2
ร้อยละ 75

3
ร้อยละ 80

4
ร้อยละ 85

5
ร้อยละ 90

2.5

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

ร้อยละ 91.85

5

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
(3)=(2)X(1)/100
0.125

0 ครั้ง
(จาเป็น/เร่งด่วน
27 ครั้ง ทันทุกครั้ง)

5

0.125

ร้อยละ 100
(รายงานผล
การดาเนินการ
2 เรื่อง จาก 2 เรื่อง)
ร้อยละ 100
(ประสาน/ติดตาม
ไม่เป็นทางการ
2 เรื่อง จาก 2 เรื่อง)
รวมทั้งสิ้น 23 เรื่อง
แบ่งเป็น
จัดทาใหม่ 10 เรื่อง
ปรับปรุง 13 เรื่อง
N/A
(ยังไม่มีผู้ตอบแบบ
ประเมิน)

5

0.25

5

0.25

5

0.25

N/A

N/A

5

0.30

คะแนน
ผลการดาเนินการ
(2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ร้อยละของจานวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)

5

ร้อยละ 76

ร้อยละ 78

ร้อยละ 80

ร้อยละ 82

ร้อยละ 84

2.2 ร้อยละความสาเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้
ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กาหนด (กสค.)

5

ต่ากว่าร้อยละ
100

-

-

-

ร้อยละ 100

2.3 จานวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการ
ดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน
ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กาหนด (กพต.)
2.4 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี
(กพต.)

5

4 เรื่อง/ไตรมาส

5 เรื่อง/ไตรมาส

6 เรื่อง/ไตรมาส

7 เรื่อง/ไตรมาส

8 เรื่อง/ไตรมาส

5

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

-

-

-

0 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์
3.1 จานวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)

6

1 ครั้ง
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0 ครั้ง
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63
ไม่มีการ
ปฏิบัติงาน
หน้าพระที่นั่ง)

3

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้าหนัก
(1)

เกณฑ์การให้คะแนน

มี3.2 จานวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
เรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)

6

1
1 ครั้ง

3.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ
ในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด (กอค.)

3

ร้อยละ 60

2
-

3
-

4
-

5
0 ครั้ง

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

5

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
(3)=(2)X(1)/100
0.30

N/A

N/A

5

0.20

N/A

N/A

5

0.20

N/A

N/A

คะแนน
ผลการดาเนินการ
(2)
0 ครั้ง
(ไม่มีข้อผิดพลาด
จากจานวนที่ขอฯ
480 ครั้ง)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทา/
ปรับปรุงคู่มือ
จานวน 1 เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญในราชกิจจานุเบกษา
4.1 จานวนครั้งที่ไม่สามารถนาเรื่องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(กรจ.-กอค.)

4

1 ครั้ง

-

-

-

0 ครั้ง

4.2 ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่
ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กาหนด (กรจ.-กอค.)
4.3 ร้อยละของจานวนกฎหมายและข้อมูลสาคัญที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.กอค.)
4.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.)

4

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

4

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

3

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1.5

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 3

0 ครั้ง
(จานวน 317 ครั้ง
14,392 เรื่อง
ทันทุกครั้ง)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(1 เรื่อง)
ร้อยละ 100
(จานวน 58 เรื่อง
จาก 58 เรื่อง)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง
5.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง
หรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด (สลธ.,
กบส., กพร.)
5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี
เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)

2

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A

3

ร้อยละ 55

ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 31.86

1

0.03
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4

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้าหนัก
(1)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

1

จัดทา Career Path
ไม่แล้วเสร็จ

-

-

(2) แผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)

1

จัดทา Succession
Plan ในตาแหน่ง
สาคัญเชิงกลยุทธ์
ไม่แล้วเสร็จ

-

จัดทา Career Path
แล้วเสร็จ 1
ตาแหน่ง
จัดทา Succession
Plan ในตาแหน่ง
สาคัญเชิงกลยุทธ์
แล้วเสร็จ 1 ตาแหน่ง

(3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.

1

-

-

-

5.4 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ที่มีต่อระบบ
บริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
และความเป็นธรรมในองค์กร (สลธ.)

2

จัดทาแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากรไม่แล้วเสร็จ
ร้อยละ 60

ร้อยละ 65

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

จัดทา Career Path
แล้วเสร็จ มากกว่า
1 ตาแหน่ง
จัดทา
Succession Plan
ในตาแหน่งสาคัญ
เชิงกลยุทธ์ แล้ว
เสร็จ มากกว่า 1
ตาแหน่ง
จัดทาแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร แล้วเสร็จ
ร้อยละ 80

5.5 ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.)

2

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

5.6 ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตาม
แผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.)

2

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

5.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.)
(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
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-

คะแนน
ผลการดาเนินการ
(2)

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
(3)=(2)X(1)/100

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

N/A

N/A

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
(รายงานผลรอบ 6
และ 12 เดือน)
อยู่ระหว่างจัดทา
(ร่าง) แผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร
อยู่ระหว่างจัดทา
(ร่าง) แผน
ชีวอนามัย
ความปลอดภัย

N/A

N/A

N/A

N/A

1

N/A

5

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ

น้าหนัก
(1)

เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 70

2
-

3
-

4
-

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

5
ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
ร้อยละ 90

5.7 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) (กพร.,สานัก/กอง/กลุ่ม)

3

5.8 ร้อยละของความสาเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามเป้าหมายที่กาหนด
(กบส.)

-

5.9 ร้อยละของความสาเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)

4

ร้อยละ 60
(จัดทาร่างคุณ
ลักษณะเฉพาะ)

ร้อยละ 65
(ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง))

ร้อยละ 70
(ลงนามใน
สัญญา)

ร้อยละ 75
(จัดหาและพัฒนา)

ร้อยละ 80
(ติดตั้งและ
ทดสอบ)

5.10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
(ศปท., สานัก/กอง/กลุ่ม)

4

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ที่
สานักงาน ป.ป.ช.
กาหนด

-

-

-

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่
สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด
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1

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
(3)=(2)X(1)/100
0.03

-

-

2

0.08

N/A

N/A

คะแนน
ผลการดาเนินการ
(2)
ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 100
(ดาเนินการ
แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)
ร้อยละ 67
(จานวน
5 โครงการ ดังนี้
ลงนามในสัญญา
แล้ว 2 โครงการ
อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
3 โครงการ)
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
จัดทาข้อมูล

