
แบบ กตน. ๒ 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี   

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
   ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

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) เป็นการจัดกิจกรรม 
เพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ  
ในรูปแบบท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม จรยิธรรม ระเบียบวินัย ความส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะความรู้ 
ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๖-รุ่นที่ ๑๓  
ที่คงอยู่ในระบบ ๑,๒๓๖ คน โดยเมื่อวันที่  
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนฯ ภายใต้โครงการปลูกฝังจิต
ส านักนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ การศึกษาเรียนรู้ความส าคัญ
ของโบราณราชประเพณี และพระราชกรณียกจิ 
ในวันส าคัญต่าง ๆ  ในพระราชพิธวีางศิลาฤกษ์
แท่นฐานพระบรมราชาอนสุาวรีย์ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธเิบศร  

๕.๔๖ - - ๑,๑๐๔,๖๘๘.๔๐ กลุ่มงานดูแลและ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ ๙ (สนามม้านางเลิ้งเดิม) มีนักเรียนทุนฯ 
เข้าร่วม ๔๔ คน  

นโยบายหลัก ข้อ ๑๑ 
การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

       

๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐสู่สาธารณะ 
และนโยบายเร่งด่วน ๑๐ 
การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

 ๑. การปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ไซเบอร์ (งบประมาณ ๔๗.๑๕๗ ล้านบาท) 
เพื่อให้ สลค. มรีะบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ 
ซึ่งท าหน้าท่ีเสมือนศูนยเ์ฝ้าระวังความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ โดย 
๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรไีด้เหน็ชอบ 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต 
ของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผล 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันท่ี  
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑.๒ คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมหารือ 
เพื่อจัดท าร่าง TOR ราคากลาง ร่างประกาศ 
และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔-๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๔  
๑.๓ คณะกรรมการ TOR ไดเ้สนอรายงาน 
ต่อ ลคร. เพื่อขอความเห็นชอบร่าง TOR  
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ  
เมื่อวันท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
๑.๔ ประกาศรับฟังความคดิเหน็จากผู้ประกอบการ 
ระหว่างวันท่ี ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้  
ไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ 
๑.๕ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Bidding) ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔- 
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๑๕ - - - กองบริหารงาน
สารสนเทศ (กบส.) 



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๑.๖ ผู้ประกอบการรยื่นข้อเสนอผ่านระบบจดัซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
รวม ๔ ราย 
๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอน าเสนอผลงาน ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ไม่มี 
ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
๑.๘ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา 
ต่อผู้บริหาร  

  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. อนุมัติประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่  
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔-๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

๒๐ - - - กบส. 

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

๗๕ - - - 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 
ซ่ึงขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ ๔ 

  ๔. การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร  
(งบประมาณ ๖.๖๕๔ ล้านบาท) ให้มปีระสทิธิภาพ 
พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยได้จัดท าสัญญาจ้างเลขท่ี ๕๘/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับบริษัท เอ็ม เอฟ 
อี ซี จ ากัด (มหาชน) ในวงเงิน ๘,๕๘๐,๐๐ 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 ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจรับงาน
งวดที่ ๒ 
        ๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างการ
ตรวจรับงาน) 

๗๐ - - ๔๒๙,๐๐๐ กบส./กอค. 
 



นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

        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 
ซ่ึงขณะนี้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับ
งานงวดที่ ๒ ส าหรับงวดที่ ๓ อยู่ระหว่าง 
การตรวจรับงาน 

 มติ ครม. 
๑๗ ม.ค. ๖๐ 

(เรื่อง แนวทางการ 
เผยแพร่กฎหมาย 
เพื่อสรา้งการรับรู้
ให้แก่ประชาชน 

และหนว่ยงานภาครฐั) 

๕. การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ เพื่อสร้าง 
การรับรู้ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน  
และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญ
ของกฎหมาย วันที่มีผลใช้บังคับ เผยแพร ่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. โดยต้ังแต่วันที ่๑ ถึงวันที ่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มกีฎหมายส าคัญที่เผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. จ านวน ๑๐ ฉบับ ได้แก่  
๑) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมยั
ประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒) พระราชบญัญัตสิ่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔) พระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕) พระราชบญัญัตหิอการค้า (ฉบบัท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖) พระราชบญัญัติวิธีพิจารณาคดยีาเสพตดิ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗) พระราชบญัญตัิให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพตดิ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐๐ - - - กองนิติธรรม  

https://www.soc.go.th/?page_id=2375&id=662
https://www.soc.go.th/?page_id=2375&id=662
https://www.soc.go.th/?page_id=2375&id=668
https://www.soc.go.th/?page_id=2375&id=668


นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

๘) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
๙) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๐) พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเตมิ
พระราชบัญญัติควบคมุการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑.๕ ส่งเสรมิระบบ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. 
(งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เพือ่ให้บุคลากร 
สลค. ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู ้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการท างาน 
และชีวิตประจ าวันได้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การขออนุมัติโครงการ 

- - - - ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต   

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

ข้อมูล : ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 


