แบบ กตน. ๒
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม ๒๕๖๔
กระทรวง/ส่วนราชการ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก ข้อ ๑
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
๑.๓ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
พระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน

นโยบายหลัก ข้อ ๑๑
การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่
พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถ
รองรับบริบท
การเปลี่ยนแปลง และ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(งบประมาณ ๗.๕ ล้านบาท) อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม
เพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
ในรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะความรู้
ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนฯ รุน่ ที่ 5-รุ่นที่ 1๒
ที่คงอยู่ในระบบ 1,๒๔๑ คน

๑๘.๔

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙
ระลอกใหม่ จึงไม่
สามารถดาเนินการ
จัดกิจกรรมตาม
แผนที่กาหนดไว้

เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙
คลี่คลายแล้ว
จะดาเนินการ
จัดกิจกรรมตามแผน
ที่กาหนดไว้

654,279.67 กลุ่มงานดูแลและ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ สลค. (งบประมาณ
๑.๕๓๘ ล้านบาท) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
และสารสนเทศให้แก่บุคลากร โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรม
2 หลักสูตร ดังนี้ 1) ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี
(ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 63)

๖๕

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ระลอกใหม่
ในช่วงเดือน ธ.ค. 63
และ เม.ย. 64
ทาให้ต้องชะลอ

กาหนดจัด
กิจกรรมต่อเนื่อง
ในเดือน มิ.ย. ๖๔
โดยจะประเมิน
ความเหมาะสม
ของสถานการณ์
อีกครั้งหนึ่ง

706,378.14 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

นโยบายรัฐบาล
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐสู่สาธารณะ
และนโยบายเร่งด่วน
๑๐. การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
2) ฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างาน (ชะลอการ
ดาเนินงาน)
๑. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา
(งบประมาณ ๒ ล้านบาท) เพื่อให้มีระบบ
การรับเรื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามกฎหมาย จัดรูปแบบ การตรวจ
พิสูจน์อักษร จัดเล่ม/ตอน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ราชกิจจานุเบกษาอย่าง เป็นระบบและมีมาตรฐานโดย
1.1 คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณา
ผลการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ รวมทั้ง
พิจารณาการนาเสนอผลงาน เมื่อวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔
1.2 จัดทาสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กับบริษัท พีเคเอ็ม
คอลซัลติ้ง กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในวงเงิน
๖,๗๘๙,๑๐๐ บาท กาหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังนี้
๑) งวดที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จานวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท
๒) งวดที่ ๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
จานวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท
๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จานวน ๒,๐๓๖,๗๓๐ บาท
๔) งวดที่ ๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
จานวน ๒,๗๑๕,๖๔๐ บาท
๕) งวดที่ ๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
จานวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท
๑.๓ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างบริษัทฯ ดาเนินงาน
งวดที่ ๑

ร้อยละของ
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
ผลการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการไปก่อน
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-

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

-

-

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงาน
สารสนเทศ (กบส.)/
กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(กอค.)

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

2. การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร
(งบประมาณ ๑.๙๒๖ ล้านบาท) ให้มปี ระสิทธิภาพ
พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณา
ผลการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ รวมทั้ง
พิจารณาการนาเสนอผลงาน เมื่อวันที่
๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
๒.๒ จัดทาสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี
จากัด (มหาชน) ในวงเงิน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท
กาหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังนี้
๑) งวดที่ ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จานวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท
๒) งวดที่ ๒ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
จานวน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท
๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
จานวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท
๔) งวดที่ ๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
จานวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท
๕) งวดที่ ๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
จานวน ๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท
๒.๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดาเนินงานงวดที่ ๑
มติ ครม.
3. การเผยแพร่กฎหมายสาคัญ เพื่อสร้าง
๑๗ ม.ค. ๖๐
การรับรู้ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และ
(เรื่อง แนวทางการ หน่วยงานของรัฐ โดยจัดทาสรุปสาระสาคัญของ
เผยแพร่กฎหมาย กฎหมาย วันที่มผี ลใช้บังคับ เผยแพร่ผ่านทาง
เพื่อสร้างการรับรู้ เว็บไซต์ของ สลค. โดยตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่
ให้แก่ประชาชน 31 มีนาคม 2564 ได้เผยแพร่กฎหมายสาคัญ
และหน่วยงานภาครัฐ) รวม ๖ ฉบับ ประกอบด้วย

ร้อยละของ
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
ผลการดาเนินงาน
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-

๑๐๐

-

ข้อเสนอแนะ
-

-

ผลการเบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
กบส./กอค.

-

กองนิติธรรม

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
๑) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม
พ.ศ. 2564
๒) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม
พ.ศ. 2564
3) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือ
กรม พ.ศ. 2564
(4) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง
และที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น
และพังทลาย และจากการตกลงไป
ในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
(5) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564
(6) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ายัน พ.ศ. 2564

ร้อยละของ
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ร้อยละของ
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
ผลการดาเนินงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
๒๐
เนือ่ งจากสถานการณ์
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.
การแพร่ระบาด
(งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท) เพื่อให้บุคลากร
ของโรคโควิด-๑๙
สลค. ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่
ระลอกใหม่ ทาให้ต้อง
ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทางานและ
ชะลอการจัดกิจกรรม
ชีวิตประจาวันได้ ชะลอการดาเนินการ
ภายใต้โครงการไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙
ผลการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
เมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙
คลี่คลายแล้ว
คาดว่าจะจัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการฯ
ในเดือน เม.ย. ๖๔

ผลการเบิกจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

ผู้รายงาน : นางสาวกานต์พิชชา ปิ่นแก้ว หน่วยงาน : กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
เบอร์ติดต่อ : 02-280-9000 ต่อ 1724
ข้อมูล : ณ วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๔

