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สรุปผลการด าเนินโครงการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณใช้ไป 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน 4 โครงการ 
1. โครงการสัมมนาเพ่ือศึกษาเรียนรู้กลไก 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับ 
การประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (กนธ.) 
- งบประมาณ 391,000 บาท  

ก าหนดสัมมนาในวันที่ 21 - 22 พ.ค. 64  
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่   
จึงชะลอการด าเนินโครงการออกไป 
 

- 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ 
“การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี” (กวค.) 
- งบประมาณ 187,500 บาท 

ก าหนดสัมมนาในเดือน ส.ค. 64 
 

- 

3. โครงการสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค. กบส.) 
- งบประมาณ 594,600 บาท 

1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63
ให้ กปค. และ กบส. ด าเนินการโครงการสัมมนาฯ 
ร่วมกัน  

2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 
ให้ กปค. และ กบส. เลื่อนการด าเนินโครงการ 
ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ระลอกใหม่ 

- 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตร ี(กคอ.) 
- งบประมาณ 30,300 บาท  

ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม่ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูล 
ส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน 1 โครงการ 

5. โครงการติดตามผลการด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) 
- งบประมาณ 262,500 บาท 

ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม่ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จ านวน 2 โครงการ 
6. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 

งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในส่วนภูมิภาค (กอค.)  
- งบประมาณ 112,500 บาท  

ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม่ 

- 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณใช้ไป 

(บาท) 
7. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพ 

นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.) 
- งบประมาณ 7,500,000 บาท  
 

ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต  

สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตส านึก 
ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.1 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยน 
เครือ่งทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
- พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน 

เป็นฤดูหนาว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63 
- พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว 

เป็นฤดูร้อน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 64 
1.2 กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ เฝ้ารับเสด็จฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในพระราชพิธีส าคัญต่าง ๆ 
1.2.1 จัดกิจกรรมการปลูกจิตส านึก 

ด้านสาธารณะและส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณให้แก่นักเรียนทุนฯ  
- เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63  

- เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 - 5 ธ.ค. 63  

- เนื่องในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธี 
วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 64 

1.2.2 จัดนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน”  
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร วนัชาต ิและวนัพ่อ
แห่งชาต ิเมื่อวันที่ 27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 63  

1,069,404.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,937 
 

44,380 
 
 
 
 
 

 
 

78,680 
 
 
 

79,054 
 
 
 
 
 
 

273,349 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณใช้ไป 

(บาท) 
 2. การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ในโครงการฯ 

2.1 การจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ  
และท ากิจกรรมจิตอาสา 4 ภาค  
- ด าเนินโครงการศึกษาดูงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ของนักเรียนทุนฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 18 - 22 ธ.ค. 63  

2.2 การลงพ้ืนที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ 
และครอบครัว กรณีเจ็บปว่ยส าคัญ และอ่ืน ๆ 
(เฉพาะกรณี) ส าหรับใช้ประกอบการจัดท า
รายงานการดูแลนักเรียนทุนฯ ดังนี้ 
2.2.1 จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

และจังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อวันที่ 9 - 10 ธ.ค. 63  

2.2.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 63  

2.2.3 จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63  

3. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2564 (รุ่น 13) 
3.1 จัดประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมในการ 

เข้าเฝ้าฯ สร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 
20 - 23 พ.ย. 63 

3.2 จัดประชุมชี้แจง/เตรียมความพร้อมในการ 
กราบลาทุนฯ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 21 - 
23 พ.ย. 63 

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ  
และการสื่อสารสาธารณะ 
4.1 การน าเสนอข่าวสาร ผลการจัดกิจกรรม  

และภาพบรรยากาศกิจกรรมต่าง ๆ  
ลงในสื่อ Social นักเรียนทุนฯ  
สื่อกลางทาง Facebook 

4.2 จัดท าสมุดบันทึก Diary 2021 นักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. 

 
 
 

173,204.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

363,800 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณใช้ไป 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

-ไม่มีโครงการ- 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 7 โครงการ 
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ  
สารบรรณ และด้านบุคลากร (สลธ.) 
- งบประมาณเดิม 450,000 บาท 
- ขออนุมัติเพ่ิมเติมเป็นงบประมาณ  

รวมทั้งสิ้น 978,000 บาท 

1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติด าเนินโครงการแล้ว 
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 

2. ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม ่

- 

9. โครงการปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี
ตามรอยพระยุคลบาท (สลธ.) 
- งบประมาณเดิม 630,000 บาท  
- ขออนุมัติเพ่ิมเติมเป็นงบประมาณ  

รวมทั้งสิ้น 860,000 บาท 

1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติด าเนินโครงการแล้ว 
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 

2. ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม่ 

- 

10. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น 
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สลธ.) 
- งบประมาณ 30,000 บาท  

1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติด าเนินโครงการแล้ว 
เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 

2. ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม่ 

- 

11. โครงการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.) 
- งบประมาณ 125,500 บาท 
 

1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ให้ด าเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 
จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1.1 การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

สู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation in 
government) 

1.2 การตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
(Cyber Security Awareness) 

1.3 การออกแบบกระบวนการและการให้บริการ
ด้วยดิจิทัล 

1.4 การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม่ 

- 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
งบประมาณใช้ไป 

(บาท) 
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค. 
(กพร.) 
- งบประมาณ 1,538,300 บาท 

(เดิมได้รับงบประมาณ 1,123,900 บาท 
ได้รับจัดสรรเพิ่ม 414,400 บาท) 

1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการด าเนิน
โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร สลค. เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 
จ านวน 2 กิจกรรม 

2. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมจัดอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตร 
การเป็นข้าราชการที่ดี” ประกอบด้วย 
2.1 จัดอบรมความรู้ส าหรับข้าราชการ 
 ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 เมื่อวันที่ 9 - 13 พ.ย. 63 
2.2 จัดอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง
 ประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายในการ
 ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 27 - 29 พ.ย. 63 

3. ชะลอการด าเนินการ จ านวน ๑ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ 

706,378.14 
 
 
 
 
 
 

167,365 
 
 

539,013.14 
 
 
 
 
 

13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน สลค. (ศปท.) 
- งบประมาณ 75,000 บาท  

1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว 
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 

2. ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ระลอกใหม่ 

- 

                 รวมเบิกจ่ายงบประมาณ 1,775,782.81 
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 

รายการ ผลการด าเนินการ 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
1. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(สลธ. กบส.) 
- งบประมาณ 914,900 บาท 

มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ 

-  จัดท าขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ  
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ประกวดราคาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 - 5 ธ.ค. 63 
  ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา 

- ประกวดราคาครั้งที่ 2 วันที่ 11 มี.ค. 64  
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการพิจารณาผล 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับ 
การเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
2. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(สลธ. กอค.) 
- งบประมาณเดิม 415,745,000 บาท 
- งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

384,443,400 บาท 
- ก่อหนี้ผูกพัน 279,279,000 บาท 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณ
ตามสัญญา จ านวน 4 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
279,279,000 บาท ประกอบด้วย 
1. จัดจ้างกรมธนารักษ์ จ านวน 2 สัญญา ได้แก่ 
    1.1  สัญญา 54/2564 วงเงิน 63,100,000 บาท 

จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จ านวน 31,550,000 บาท 
ก าหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64  

 1.2 สัญญา 62/2564 วงเงิน 102,430,000 บาท 
  จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จ านวน 51,215,000 บาท 
  ก าหนดส่งมอบงาน 15 ก.ย. 64 
2. จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
 จ านวน 2 สัญญา ได้แก่ 
     2.1  สัญญา 56/2564 วงเงิน 108,999,000 บาท 

ก าหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64  
     2.2  สัญญา 63/2564 วงเงิน 4,750,000 บาท 

ก าหนดส่งมอบงาน 15 ก.ย. 64 

82,765,000 
 
 
 

31,550,000 
 
 

51,215,000 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(สลธ. กอค.) 
- งบประมาณเดิม 41,648,000 บาท 
- งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

72,870,000 บาท 
- ก่อหนี้ผูกพัน 52,300,000 บาท 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณ
ตามสัญญา จ านวน 2 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
52,300,000 บาท ประกอบด้วย 
1. จัดจ้างกรมธนารักษ์ จ านวน 1 สัญญา ได้แก่ 
    -  สัญญา 55/2564 จ านวน 31,700,000 บาท 
  จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จ านวน 15,850,000 บาท 
  ก าหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64 
2. จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
 จ านวน 1 สัญญา ได้แก่ 
 -  สัญญา 57/2564 จ านวน 20,600,000 บาท 
  ก าหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64 

15,850,000 
 
 

15,850,000 

4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ 
(กอค.) 
- งบประมาณ 9,000,000 บาท 
- ก่อหนี้ผูกพัน 8,997,844 บาท 

ลงนามในใบสั่งจ้างกับ ส านักพิมพ์ฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 
497/2564 เมื่อวันที่ 19 ม.ีค. 64 วงเงิน 8,997,844 บาท 
ประกอบด้วย  
1. กระดาษสัญญาบัตรตราตั้งกงสุล (กระดาษบาง)  

จ านวน 400 ฉบับ  
- ก าหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 มี.ค. 64 

(ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64) 
2. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10  

(พิมพ์เฉพาะที่ 5 จุด) จ านวน 250,000 ฉบับ 
- ก าหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 

3. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10  
(แบบหัวเปล่า) จ านวน 151,600 ฉบับ 
- ก าหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 

จ านวน 50,000 ฉบับ   
- ก าหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ก.ย. 64  

จ านวน 101,600 ฉบับ 
โดยก าหนดส่งมอบงาน 3 งวด ดังนี้ 
- งวดที่ 1  ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64  

 จ านวน 13,696 บาท 
- งวดที่ 2  ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64  

 จ านวน 1,551,500 บาท 
- งวดที่ 3  ภายในวันที่ 15 ก.ย. 64  

 จ านวน 7,432,648 บาท 

- 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
5. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร 

(กบส. กอค.) 
- งบประมาณเดิม 9,630,000 บาท 
- งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

1,926,000 บาท 
- งบประมาณตามสัญญา (ปี 64)  

1,716,000 บาท 
 

มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดท า TOR แล้วเสร็จ 

เมื่อเดือน พ.ย. 63 
2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR  
 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนาม 

ในสัญญาจ้างเลขที่ 58/2564 ลงวันที่ 23 ก.พ. 64  
กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)  
ในวงเงิน 8,580,000 บาท ก าหนดการส่งมอบงาน 
5 งวด ดังนี้ 
3.1 งบประมาณปี 64 จ านวน 2 งวด  

เป็นเงินจ านวน 1,716,000 บาท 
 - งวดที่ 1  วันที่ 24 พ.ค. 64  

จ านวน 429,000 บาท 
 - งวดที่ 2  วันที่ 21 ก.ย. 64  

จ านวน 1,287,000 บาท 
3.2 งบประมาณปี 65 จ านวน 3 งวด  

เป็นเงินจ านวน 6,864,000 บาท 
-  งวดที่ 3  วันที่ 20 ธ.ค. 64  

จ านวน 2,574,000 บาท 
- งวดที่ 4  วันที่ 19 เม.ย. 65  

จ านวน 2,574,000 บาท 
- งวดที่ 5  วันที่ 18 มิ.ย. 65  

จ านวน 1,716,000 บาท 
4. จัดหาและพัฒนาระบบ 

4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off  
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 

4.2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  
บริษัทฯ ได้เข้ามาศึกษาระบบทะเบียน
ฐานันดร (ระบบเดิม) ในภาพรวม 

4.3 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินงานงวดที่ 1 

- 

6. โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กบส. กอค.) 
- งบประมาณเดิม 5,000,000 บาท 
- งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

4,579,600 บาท 
- ก่อหนี้ผูกพัน 4,579,600 บาท 

มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดท า TOR แล้วเสร็จ 

เมื่อเดือน พ.ย. 63 
2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR  
 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนาม 

ในสัญญาจ้างเลขที่ 53/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64  

- 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)  
ในวงเงิน 4,579,600 บาท ก าหนดการส่งมอบงาน 
4 งวด ดังนี้ 
-  งวดที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 64  

จ านวน 457,960 บาท 
- งวดที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย. 64  

จ านวน 1,373,880 บาท 
- งวดที่ 3 วันที่ 31 ก.ค. 64  

จ านวน 1,831,840 บาท 
- งวดที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 64  

จ านวน 915,920 บาท 
4. จัดหาและพัฒนาระบบ 

4.1  บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off  
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  

 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64  
4.2  บริษัทฯ ได้ประชุมฯ เพ่ือศึกษาความต้องการ

ตาม TOR กับผู้ใช้งาน กอค. จ านวน 4 ครั้ง  
4.3  คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว 

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายของงานงวดที่  1 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
7. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการประกาศราชกิจจานุเบกษา  
(กบส. กอค.) 
- งบประมาณเดิม 10,000,000 บาท 
- งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

2,000,000 บาท 
- งบประมาณตามสัญญา (ปี 64) 

1,357,820 บาท 
 

มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดท า TOR แล้วเสร็จ 

เมื่อเดือน พ.ย. 63 
2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR  
 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนาม 

ในสัญญาจ้างเลขที่ 60/2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64 
กับบริษัท พีเคเอ็ม คอลซัลติ้ง กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ในวงเงิน 6,789,100 บาท ก าหนดการส่งมอบงาน 
5 งวด ดังนี้  
3.1 งบประมาณปี 64 จ านวน 2 งวด  

เป็นเงินจ านวน 1,357,820 บาท 
- งวดที่ 1  วันที่ 30 พ.ค. 64  

จ านวน 678,910 บาท 
- งวดที่ 2  วันที่ 28 ส.ค. 64  

จ านวน 678,910 บาท 
3.2 งบประมาณปี 65 จ านวน 3 งวด  

เป็นเงินจ านวน 5,431,280 บาท 
- งวดที่ 3  วันที่ 26 พ.ย. 64  

จ านวน 2,036,730 บาท 

- 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
- งวดที่ 4  วันที่ 25 เม.ย. 65  

จ านวน 2,715,640 บาท 
- งวดที่ 5  วันที่ 22 ต.ค. 65  

จ านวน 678,910 บาท 
4. จัดหาและพัฒนาระบบ 

4.1  บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off  
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64  

4.2  อยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินงานงวดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เก่ียวข้อง 
8. โครงการปรับปรุงระบบวันลา 

และระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ (กบส. สลธ.) 
- งบประมาณเดิม 4,975,500 บาท 
- งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

4,303,500 บาท 
- ก่อหนี้ผูกพัน 4,205,000 บาท 
 

มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดท า TOR แล้วเสร็จ 

เมื่อเดือน พ.ย. 63 
2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR  
 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนาม 

ในสัญญาจ้างเลขที่ 52/2564  ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 
กับบริษัท พายซอฟท์ จ ากัด  
ในวงเงิน 4,205,000 บาท ก าหนดการส่งมอบงาน 
4 งวด ดังนี้ 
-  งวดที่ 1 วันที่ 3 ม.ีค. 64  

จ านวน 420,500 บาท 
- งวดที่ 2 วันที่ 2 พ.ค. 64  

จ านวน 1,260,500 บาท 
- งวดที่ 3 วันที่ 1 ก.ค. 64  

จ านวน 2,102,500 บาท 
- งวดที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 64  

จ านวน 420,500 บาท 
4. จัดหาและพัฒนาระบบ 

4.1  บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off  
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 

4.2 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว 
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายของงานงวดที่  1 

- 

          รวมเบิกจ่าย 98,615,000 
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ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

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  
๑.๑.๑ ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมี
ความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., 
กอค.) 

๔ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(ถูกต้อง ๑,๐๑๖ 

จาก ๑,๐๑๖ เรื่อง) 

๕ ๐.๒๐ 

๑.๒.๑ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการ
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 

๓ ต่ ากว่า ๘.๗๕ - - - ๘.๗๕ ด าเนินการใน
เดือนพฤษภาคม 

๒๕๖๔ 

N/A N/A 

๑.๒.๒ ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ท่ีมีความเห็นของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., 
กสค., กอค.) 

๔ ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๒๑๗  

จาก ๒๑๗ เรื่อง) 

๕ ๐.๒๐ 

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

๓ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๙.๕๙ 
(จ านวน ๔๘๗ 

จาก ๔๘๙ เรื่อง) 

๕ ๐.๑๕ 

๑.๓.๑ จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือขอ้สั่งการท่ีส่วนราชการ
ขอทบทวน เน่ืองจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระส าคัญ 
(กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.) 

๔ ๑ เรื่อง - - - ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๕ ๐.๒๐ 

๑.๓.๒ ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบร่าง 
อนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (กคอ.) 

๓ ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๓๓ เรื่อง 
แล้วเสร็จ ๓๒ เรื่อง 
นัดพิจารณา ๑ เรื่อง 
สามารถประกาศใช้
บังคับได้ทันทุกเรื่อง) 

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 

๑.๔.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการ 
จัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

๓ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๔.๗๕  
(ค่าความพึงพอใจ 
๔.๗๔ คะแนน) 

๕ ๐.๑๕ 

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

๓ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
(จ าเป็น/เร่งด่วน 

๒๗ ครั้ง ทันทุกครั้ง) 

๕ ๐.๑๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๒.๑.๑ ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผล
การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) 

- ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ (ยกเลิกตัวชี้วัด) - - 

๒.๑.๒ ร้อยละความส าเร็จในการประสานงาน/ติดตาม 
ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (กสค.) 

๑๐ ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(ประสาน/ติดตาม 
๒ เรื่อง จาก ๒ เรื่อง) 

๕ ๐.๕๐ 

๒.๒.๑ 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 ๑๘ เรื่อง 
แบ่งเป็น 

จัดท าใหม่ ๘ เรื่อง 
ปรับปรุง ๑๐ เรื่อง 

๕ ๐.๕๐ 

๒.๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจท่ีมีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
(กพต.) 

- ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐  (ยกเลิกตัวชี้วัด)  - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  
๓.๑.๑ จ านวนครั้งท่ีการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีน่ังผิดพลาด 
(กอค.) 

๖ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
(จากการ

ปฏิบัติงานหน้า
พระท่ีน่ัง ๒ ครั้ง) 

๕ ๐.๓๐ 

๓.๑.๒ จ านวนครั้งท่ีการขอพระราชทานพระมหากรุณา 
ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) 

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

๔๘๒ ครั้ง) 

๕ ๐.๓๐ 
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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 

๓.๑.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ 
ในพระองค์ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนด (กอค.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า/

ปรับปรุงคู่มือ 
จ านวน ๑ เรื่อง 

N/A N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
๔.๑.๑ จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถน าเรื่องประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(กรจ.-กอค.) 

๔ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
(จ านวน ๓๓๗ ครั้ง 
๑๔,๗๒๙ เรื่อง 
 ทันทุกครั้ง) 

๕ ๐.๒๐ 

๔.๑.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
ท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสรจ็ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(กรจ.-กอค.) 

๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(๑ เรื่อง) 

N/A N/A 

๔.๒.๑ ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญ 
ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., 
กรจ.-กอค.) 

๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(จ านวน ๑๘ เรื่อง 
จาก ๑๘ เรื่อง) 

๕ ๐.๒๐ 

๔.๓.๑ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้ข้อมูล 
ผ่านช่องทางที่เผยแพร่ 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 
๕.๑.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง
หรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (กบส., 
กพร.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๖๖.๖๗ 
(ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

จ านวน ๒ เรื่อง 
จาก ๓ เรื่อง) 

๑ ๐.๐๓ 

๕.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
เทียบกับบุคลากรท้ังหมด (กพร.) 

๓ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๓๕.๔๐ ๑ ๐.๐๓ 
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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 

๕.๒.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.) 
 (๑) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. 

 
 

๔ 

 
 

จัดท าแผนสร้าง
ความผูกพันของ

บุคลากรไม่แล้วเสร็จ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

จัดท าแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 

แล้วเสร็จ 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

๕.๒.๔ ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามแผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่างจัดท า  
(ร่าง) แผน 
ชีวอนามัย 

 ความปลอดภัย  

N/A N/A 

๕.๒.๕   ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) (กพร.,กอง/กลุ่ม) 

๓ ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

- - - ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

อยู่ระหว่าง
ส านักงาน กพร. 
ยืนยันผลคะแนน 

N/A N/A 

๕.๒.๗ ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(กบส.) 

๔ ร้อยละ ๖๐ 
 

ร้อยละ ๖๕ 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ 100 
 

๕ ๐.๒๐ 

๕.๓.๑ 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 

ได้น าเข้าข้อมูล  
IIT และ EIT  

ในระบบ ITAS 
เรียบร้อยแล้ว  

N/A N/A 

     ๓.๔๖ 
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