
 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 15 โครงการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ โครงการ เจ้าของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการพฒันาทกัษะและเพิ่มประสทิธิภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

กบส. 125,500.00 3,600.00 121,900.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

ไม่มี 

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ สลค. 

กพร. 1,123,900.00 956,378.14 
 

167,521.86 ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ม ี

3 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
พระราชทานในโครงการทุนการศกึษา  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กพน. 7,500,000.00 1,086,204.67 6,413,795.33 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

ไม่ม ี

4 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การจัดท าบันทกึเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร ี
(โครงการเพิ่มเตมิระหวา่งปีงบประมาณ)  

กวค. 
กสค. 

346,876.00 346,876.00 

 

 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ม ี

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณเ์กี่ยวกับ “การพัฒนา
ประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี”  

กวค. - 
 

- - 
 

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
จึงควรมีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบ 
การด าเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6 โครงการติดตามผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรฐัมนตร ี
 
 
 

กสค. 103,124.00 
 

- 103,124.00 ยกเลิกโครงการ ” 



 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 15 โครงการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ โครงการ เจ้าของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

7 โครงการสมัมนาเพื่อศึกษาเรยีนรูก้ลไกการมสี่วนร่วม
ของประชาชนตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
(เดิมช่ือ “โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัตติามพระราชบญัญัตหิลกัเกณฑ ์
การจัดท ากฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และอนุบญัญตัิที่เกีย่วข้อง”) 

กนธ. 150,000.00 - 150,000.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
จึงควรมีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบ 
การด าเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

8 โครงการสัมมนาการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การจัดประชุมคณะรัฐมนตร ี
(เดิมช่ือโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรฐัมนตรี”) 

กปค. 
 

344,700.00 - 344,700.00 ยกเลิกโครงการ ” 

9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 
และร่างอนุบญัญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  

กคอ. 30,300.00 - 30,300.00 ยกเลิกโครงการ ” 

10 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค 

กอค. 112,500.00 - 112,500.00 ยกเลิกโครงการ ” 

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ 
และด้านบคุลากร 

สลธ. 450,000.00 - 450,000.00 ยกเลิกโครงการ ” 

12 โครงการปลกุจติส านึกการเป็นขา้ราชการที่ด ี
ตามรอยพระยคุลบาท 

สลธ. 630,000.00 - 630,000.00 ยกเลิกโครงการ ” 

13 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

สลธ. 30,000.00 - 30,000.00 ยกเลิกโครงการ ” 



 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 15 โครงการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ โครงการ เจ้าของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

14 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 

กบส. 249,900.00 - 249,900.00 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
จึงควรมีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบ 
การด าเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

15 โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม  
และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ใน สลค. 

ศปท. 75,000.00 - 75,000.00 ยกเลิกโครงการ ” 

รวม 11,271,800.00 2,393,058.81 8,878,741.19   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

 

 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 รายการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ รายการ 

 เจ้าของ 
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

กบส. 
กอค. 

4,579,600.00 4,579,600.00 - ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ม ี

2 โครงการปรับปรุงระบบ 
วันลาและระบบลงเวลาปฏิบัตริาชการ 

กบส. 
สลธ. 

4,205,000.00 4,205,000.00 - ด าเนินการแล้วเสร็จ ไม่ม ี

3 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ 
การประชุมคณะรฐัมนตร ี

สลธ.
กบส. 

914,900.00 533,181.00 381,719.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตามสญัญา โดยก าหนด 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
ในวันท่ี 23 พ.ย. 64 

ไม่ม ี

4 การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบตัรก ากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ 

กอค. 9,000,000.00 8,997,844.00 2,156.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตามสญัญา โดยก าหนด 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
ในวันท่ี 16 ก.พ. 65 

ไม่ม ี

5 โครงการปรับปรุงระบบทะเบยีน
ฐานันดร (ผูกพันปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565) 
- งบประมาณ 8,580,000 บาท 
- ป ี64 จ านวน 1,926,000 บาท 
- ปี 65 จ านวน 6,654,000 บาท 

กบส. 
กอค. 

1,926,000.00 1,497,000.00 429,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตามสญัญา โดยก าหนด 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
ในวันท่ี 26 พ.ย. 64 

ไม่ม ี

6 โครงการปรับปรุงระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศ 
ราชกิจจานุเบกษา (ผูกพันปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565) 
- งบประมาณ 6,789,100 บาท 
- ปี 64 จ านวน 2,000,000 บาท 
- ปี 65 จ านวน 4,789,100 บาท 

กบส. 
กอค. 

2,000,000.00 1,321,090.00 678,910.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตามสญัญา โดยก าหนด 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
ในวันท่ี 27 ก.ย. 64  
 

ไม่ม ี



 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

 

การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 รายการ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ รายการ  เจ้าของ 

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

7 การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ สลธ. 
กอค. 

331,943,400.00 328,949,189.50 2,994,210.50 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตามสญัญา โดยก าหนด 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
ในวันท่ี 30 มิ.ย. 65 

ไม่ม ี

8 การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ สลธ. 
กอค. 

120,370,000.00 111,952,936.00 8,417,064.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ตามสญัญา โดยก าหนด 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
ในวันท่ี 30 มิ.ย. 65  

ไม่ม ี

รวม 474,938,900.00 462,035,840.50 12,903,059.50   
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ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  
5 คะแนน) 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 23 ตัวชี้วัด    
1. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ  ร้อยละ 100 

(ถูกต้อง 2,075 จาก 2,075 เรื่อง) 
5 ไม่ม ี

2. ระดับคะแนนคณุภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉยัของคณะรัฐมนตรี  8.85 คะแนน 5 ไม่ม ี
3. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค.  
 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

ร้อยละ 100 
(จ านวน 502 จาก 502 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

4. ร้อยละของจ านวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.  ร้อยละ 99.78 
(จ านวน 911 จาก 913 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

5. จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจน 
 ในสาระส าคัญ  

0 เร่ือง 5 ไม่ม ี

6. ร้อยละความส าเรจ็ของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
(จ านวน 56 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสรจ็  
54 เรื่อง สามารถประกาศใช้บังคับ 

ได้ทันทุกเรื่อง และอยู่ระหว่าง 
การตรวจพิจารณา 2 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

7. ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ระสานงานในการจดัประชุมคณะรัฐมนตรี  ร้อยละ 97.45  
(ค่าความพึงพอใจ 4.87 คะแนน) 

5 ไม่ม ี

8. จ านวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจ าเป็น/เร่งด่วนไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณา 
 ของคณะรัฐมนตรี  

0 คร้ัง 
(จ าเป็น/เร่งด่วน 52 ครั้ง ทันทกุครัง้) 

5 ไม่ม ี

9. ร้อยละความส าเรจ็ในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า 
 ในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 100 
(ประสาน/ติดตาม 2 เรื่อง จาก 2 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  
5 คะแนน) 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

10. จ านวนประมวลมตคิณะรฐัมนตรีที่มรีายงานผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรอีย่างครบถ้วน  
 ที่ปรับปรุงหรือจดัท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเปา้หมายที่ก าหนด  

รวมทั้งสิ้น 30 เร่ือง 
แบ่งเป็น จัดท าใหม่ 8 เรื่อง 

ปรับปรุง 22 เรื่อง 

4 ไม่ม ี

11. จ านวนครั้งท่ีการปฏิบตัิงานหน้าพระที่น่ังผิดพลาด  0 คร้ัง 
(จากการปฏบิัติงานหน้าพระที่น่ัง 2 ครั้ง) 

5 ไม่ม ี

12. จ านวนครั้งท่ีการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผดิพลาด  0 คร้ัง 
(ไม่มีข้อผิดพลาด 

จากจ านวนที่ขอฯ  913 ครั้ง) 

5 ไม่ม ี

13. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบตัิงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรบัปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม ่
 แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ด าเนินการจัดท าคู่มือแล้วเสร็จ จ านวน 
1 เรื่อง 

5 ไม่ม ี

14. จ านวนครั้งท่ีไมส่ามารถน าเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซตไ์ด้ภายในระยะเวลา 
 ที่ก าหนด  

0 คร้ัง 
(จ านวน 725 ครั้ง 29,584 เรื่อง 

 ทันทุกครั้ง) 

5 ไม่ม ี

15. ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จ 
 ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ด าเนินการจัดท าคู่มือแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 เรื่อง 

5 ไม่ม ี

16. ร้อยละของจ านวนกฎหมายและขอ้มูลส าคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซตส์ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ร้อยละ 100 
(จ านวน 33 เรื่อง จาก 33 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

17. ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของจ านวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร ่เทียบกับปีก่อน ร้อยละ 14.81 
(ผู้ใช้งานปี 64    2,105,463 คน 
ผู้ใช้งานปี 63    1,833,862 คน) 

5 ไม่ม ี

18. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
 ที่ก าหนด  
 

ร้อยละ 100 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 4 เรื่อง จาก 4 เรื่อง) 

5 ไม่ม ี

19. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาในแต่ละปีเทยีบกับบุคลากรทัง้หมด  ร้อยละ 72.24 
(พัฒนาบุคลากร จ านวน 307 คน  

จาก 425 คน) 
 

4 ไม่ม ี
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(คะแนนเต็ม  
5 คะแนน) 

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 

20. ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนชีวอนามัย ความปลอดภัย  ร้อยละ 92.50 4 ไม่ม ี
21. ผลการประเมินเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)  ผ่านการประเมิน 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5 ไม่ม ี

22. ร้อยละของความส าเร็จในการจดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 ในอนาคต 

ร้อยละ 100 
 

5 ไม่ม ี

23. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส  ผ่านการประเมิน 
ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

5 ไม่ม ี

ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด    
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  
(แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ขอความเห็นชอบทอดแบบส ารวจ 

เพื่อน ามาจัดท า 
แผนสร้างความผูกพัน 

ของบุคลากร สลค. โดยก าหนดจดัท า
แผนแล้วเสรจ็ 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

1 ไม่ม ี

    
 


