
แบบ กตน. ๒ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี   

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
   ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

กระทรวง/ส่วนราชการ  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก ข้อ ๑ 
การปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

       

๑.๓ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษตัริย์และ
พระราชกรณียกิจ 
เพื่อประชาชน 

 การดูแลและพัฒนาศักยภาพนกัเรียนทุน
พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(งบประมาณ ๗.๕ ล้านบาท)  
เป็นการจัดกจิกรรมเพื่อการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนทุนฯ ในรูปแบบที่หลากหลาย
และต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะคณุธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินยั ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
และการยกระดับทักษะความรู้ ทกัษะชีวิต 
ให้แกน่ักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๖-รุ่นที่ ๑๓  
ที่คงอยู่ในระบบ ๑,๒๓๖ คน โดยมีกิจกรรม 
ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกนัยายน ๒๕๖๕ 
เป็นการด าเนินโครงการจัดประชุม 
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันที่  
๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ มีนักเรียนทุนฯ  
เข้าร่วมกิจกรรม ๓ คน (มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน ๘๑,๙๘๕ บาท) 

๔๖.๗๖ - - ๒,๒๘๘,๗๒๔.๓๐ กลุ่มงานดูแลและ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายหลัก ข้อ ๑๑ 
การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

       

๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐสู่สาธารณะ 
และนโยบายเร่งด่วน  
เร่ืองที่ ๑๐ การพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ประชาชน 

 ๑. การปรับปรุงระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์ (งบประมาณ ๔๗.๑๕๗ ล้านบาท) 
เพื่อให้ สลค. มรีะบบรักษาความมัน่คงปลอดภัย
ไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ 
ซึ่งท าหน้าท่ีเสมือนเป็นศูนย์เฝ้าระวัง 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
โดยได้จัดท าสัญญาจ้างเลขท่ี ๓๙/๒๕๖๕  
ลงวันท่ี ๘ ส.ค. ๖๕ กับบริษัท เอส ซี  
เทคโนโลจีส์ จ ากัด ในวงเงิน ๔๔,๔๙๙,๑๖๐ บาท  
ก าหนดส่งมอบงาน ๔ งวด ดังนี ้
 ๑) งวดที่ ๑ วันท่ี ๗ ก.ย. ๖๕ จ านวน 
๒,๒๒๔,๙๕๘ บาท 
 ๒) งวดที่ ๒ วันที่ ๖ พ.ย. ๖๕ จ านวน 
๒๒,๒๔๙,๕๘๐ บาท 
 ๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๕ จ านวน 
๑๕,๕๗๔,๗๐๖ บาท 
 ๔) งวดที่ ๔ วันที่  ๕ ม.ค. ๖๖ จ านวน 
๔,๔๔๙,๙๑๖ บาท 
๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ประชุม
ร่วมกับผูร้ับจ้างเพื่อเริ่มงาน เมื่อวันท่ี  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๑.๒ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่  
๗ กันยายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานฯ งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว 

๓๓   ๒,๒๒๔,๙๕๘ กองบริหารงาน
สารสนเทศ (กบส.) 



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๒. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สลค. 
(งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท) เพื่อรองรับ 
และสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ สลค.  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับระบบที่เกี่ยวข้องได้  
๒.๑ จดัท าขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว 
๒.๒ รับฟังความคิดเห็นเรยีบร้อยแล้ว ระหว่าง
วันท่ี ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มผีู้ให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
๒.๓ ลคร. อนุมตัิประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหวา่งวันท่ี  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔-๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
๒.๔ สลค. ได้ประกาศผู้ชนะการประกวด 
การจัดซื้อจดัจ้างของโครงการแล้ว  
แต่มีการยื่นอุทธรณ์การด าเนินการ 
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
และข้อร้องเรยีน 
๒.๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
และข้อร้องเรียนเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคา
ในครั้งนี้ และใหด้ าเนนิการประกวดราคาใหม ่
๒.๖ คณะกรรมการ TOR ประชุมเพื่อก าหนด
ร่าง TOR ให้สอดคล้องกับความเห็นของ
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อรอ้งเรยีน  
เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
๒.๗ ลคร. อนุมตัิให้ประกาศร่าง TOR ร่าง
ประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสาร
ประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๒.๗ ประกาศรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันท่ี 
๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมผีู้ให้ข้อคิดเห็น 

๓๐   - กบส. 



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

หรือข้อเสนอแนะ จ านวน ๒ ราย เมื่อวันท่ี  
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
๒.๘ คณะกรรมการ TOR ประชุมเพือ่ปรับแกไ้ขร่าง 
TOR และอยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศร่าง TOR 
ร่างประกาศประกวดราคาฯ  
และร่างเอกสารประกวดราคา ฯ อีกครั้ง 
๒.๙ ลคร. เห็นชอบให้ประกาศร่าง TOR  
ร่างประกาศประกวดราคาฯ และรา่งเอกสาร
ประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ระหว่าง
วันที่ ๔–๙ ส.ค. ๖๕ ซึ่งไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ 
๒.๑๐ ประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๘ -๒๕ ส.ค. ๖๕ 
และยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๕ โดยมีผู้ยื่น
ข้อเสนอ ๒ ราย  
๒.๑๑ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่  
๒ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศผลผู้ชนะ
ประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
๒.๑๒ เปิดให้อุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ 
ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้  
ไม่มี ผู้ยื่นอุทธรณ์ จึงมีการลงนามในสัญญา 
ซ้ือขายกับบริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส จ ากัด 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

  ๓. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา 
(งบประมาณ ๔.๗๘๙ ล้านบาท) เพื่อให้มีระบบ 
การรับเรื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย  
จัดรูปแบบ การตรวจพิสูจน์อักษร จดัเล่ม/ตอน  
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 
อย่างเป็นระบบและมมีาตรฐาน 
โดยได้จัดท าสัญญาจ้างเลขท่ี ๖๐/๒๕๖๔  

๙๕ - - ๓,๓๙๔,๕๕๐ กบส./กองอาลักษณ์
และเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ (กอค.) 
 



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของ 

ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กับบรษิัท พีเคเอ็ม 
คอลซัลติ้ง กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 
๖,๗๘๙,๑๐๐ บาท ก าหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังนี้ 
         ๑) งวดที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท  
        ๒) งวดที่ ๒ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท  
          ๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒,๐๓๖,๗๓๐ บาท  
        ๔) งวดที่ ๔ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
จ านวน ๒,๗๑๕,๖๔๐ บาท 
        ๕) งวดที่ ๕ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท 
สรุปการด าเนินงาน ดังนี้  
๓.๑ บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินงาน งวดที่ ๔  
ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบฯ 
๓.๒ งวดที่ ๔ มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเตมิจาก TOR  
และขยายระยะเวลาการส่งมอบงานเป็นวันท่ี  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้ผู้รับจ้าง 
ด าเนินการพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเตมิ 
๓.๔ บริษัทฯ ได้พัฒนาหน้าจอของระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้งานภายใน
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างบรษิัทฯ ออกแบบ
และพัฒนาระบบฯ ในส่วนอืน่ ๆ  
ขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจ 
รับงานงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
รายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๔ 

  



 นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

  ๔. การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร  
(งบประมาณ ๖.๖๕๔ ล้านบาท)* ใหม้ีประสิทธภิาพ 
พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยได้จัดท าสัญญาจ้างเลขท่ี ๕๘/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
กับบริษัท เอม็ เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ในวงเงิน 
๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท* ก าหนดการส่งมอบงาน  
๕ งวด ดังนี้  
        ๑) งวดที่ ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท        
    ๒) งวดที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
จ านวน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท  
        ๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท 
        ๔) งวดที่ ๔ วนัที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
จ านวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท  
        ๕) งวดที่ ๕ วนัที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท 
ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๑๐๐ - - ๘,๕๘๐,๐๐๐  กบส./กอค. 
 

 มติ ครม. 
๑๗ ม.ค. ๖๐ 

(เรื่อง แนวทางการ 
เผยแพร่กฎหมาย 
เพื่อสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชน 
และหน่วยงาน

ภาครัฐ) 

๕. การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ เพือ่สร้าง 
การรับรู้ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน  
และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญ
ของกฎหมาย วันที่มผีลใช้บังคับ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของ สลค. โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  
มีกฎหมายส าคัญที่เผยแพร่ฯ จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑๐๐ - - - กองนิติธรรม  

หมายเหตุ : * การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดรเป็นโครงการที่มีงบประมาณผูกพันจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑.๙๒๖ ล้านบาท และได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๖.๖๕๔ ล้านบาท  
ดังนั้น จึงมงีบประมาณรวมทั้งสิ้น (ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) จ านวน ๘.๕๘๐ ล้านบาท 
 



 นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑๑.๕ ส่งเสรมิระบบ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 
(งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เพือ่ให้บุคลากร 
สลค. ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการท างาน 
และชีวิตประจ าวันได้ โดยเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ทัณฑสถาน 
วัยหนุ่มกลาง 

๑๐๐ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
ท าให้ต้องปรับเปลีย่น
รูปแบบและวิธีการ
จัดกิจกรรม 

 ๖,๐๑๕  ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต   

 ผู้รายงาน : นางสาวกานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว  หน่วยงาน : กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
เบอร์ติดต่อ : 02-280-9000 ต่อ 174๒ 

ข้อมูล : ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 


