สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
เจ้าของ
ลาดับ
โครงการ
ที่ได้รับ
ที่ใช้ไป
คงเหลือ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร กบส.
125,500.00
3,600.00 121,900.00
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กพร.
1,123,900.00 956,378.14 167,521.86
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค.
3 โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
กพน.
7,500,000.00 1,086,204.67 6,413,795.33
พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
4 โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
กวค.
346,876.00 346,876.00
การจัดทาบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
กสค.
(โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ)

ดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี
ดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี
ดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี
ดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่มี

5

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนา
ประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี”

กวค.

-

-

- ยกเลิกโครงการ

6

โครงการติดตามผลการดาเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี

กสค.

103,124.00

-

103,124.00 ยกเลิกโครงการ

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จึงควรมีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบ
การดาเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
”

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
เจ้าของ
ลาดับ
โครงการ
ที่ได้รับ
ที่ใช้ไป
คงเหลือ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรูก้ ลไกการมีส่วนร่วม กนธ.
150,000.00
- 150,000.00
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
(เดิมชื่อ “โครงการสัมมนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์
การจัดทากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และอนุบญ
ั ญัติที่เกีย่ วข้อง”)
8 โครงการสัมมนาการเพิม่ ประสิทธิภาพ
กปค.
344,700.00
- 344,700.00
การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(เดิมชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี”)
9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กคอ.
30,300.00
30,300.00
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบญ
ั ญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
10 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์
กอค.
112,500.00
- 112,500.00
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค
11 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สลธ.
450,000.00
- 450,000.00
ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ
และด้านบุคลากร
12 โครงการปลุกจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดี
สลธ.
630,000.00
- 630,000.00
ตามรอยพระยุคลบาท
13 โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน
สลธ.
30,000.00
30,000.00
และระงับอัคคีภัย

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ผลการดาเนินงาน
ยกเลิกโครงการ

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จึงควรมีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบ
การดาเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
”

ยกเลิกโครงการ

”

ยกเลิกโครงการ

”

ยกเลิกโครงการ

”

ยกเลิกโครงการ

”

ยกเลิกโครงการ

”

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
เจ้าของ
ลาดับ
โครงการ
ที่ได้รับ
ที่ใช้ไป
คงเหลือ
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
กบส.
249,900.00
- 249,900.00 ยกเลิกโครงการ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ

15

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใน สลค.

ศปท.

75,000.00

รวม

11,271,800.00

-

75,000.00 ยกเลิกโครงการ

2,393,058.81 8,878,741.19

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการได้
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
จึงควรมีการพัฒนาหรือปรับรูปแบบ
การดาเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
”

การจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 8 รายการ
งบประมาณ
เจ้าของ
ลาดับ
รายการ
ที่ได้รับ
โครงการ
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุ
กบส.
4,579,600.00
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอค.
2 โครงการปรับปรุงระบบ
กบส.
4,205,000.00
วันลาและระบบลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
สลธ.
3 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สลธ.
914,900.00
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
กบส.
การประชุมคณะรัฐมนตรี

งบประมาณ
ที่ใช้ไป
(บาท)
4,579,600.00
4,205,000.00
533,181.00

4

การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ

กอค.

9,000,000.00

8,997,844.00

5

โครงการปรับปรุงระบบทะเบียน
ฐานันดร (ผูกพันปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565)

กบส.
กอค.

1,926,000.00

1,497,000.00

โครงการปรับปรุงระบบ
กบส.
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศ กอค.
ราชกิจจานุเบกษา (ผูกพันปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565)

2,000,000.00

1,321,090.00

- งบประมาณ 8,580,000 บาท
- ปี 64 จานวน 1,926,000 บาท
- ปี 65 จานวน 6,654,000 บาท

6

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไม่มี

- ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไม่มี

381,719.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามสัญญา โดยกาหนด
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในวันที่ 23 พ.ย. 64
2,156.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามสัญญา โดยกาหนด
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในวันที่ 16 ก.พ. 65
429,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามสัญญา โดยกาหนด
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในวันที่ 26 พ.ย. 64

ไม่มี

678,910.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามสัญญา โดยกาหนด
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในวันที่ 27 ก.ย. 64

ไม่มี

- งบประมาณ 6,789,100 บาท
- ปี 64 จานวน 2,000,000 บาท
- ปี 65 จานวน 4,789,100 บาท

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ไม่มี

ไม่มี

การจัดซื้อจัดจ้างที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 8 รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
เจ้าของ
ลาดับ
รายการ
ที่ได้รับ
ที่ใช้ไป
โครงการ
(บาท)
(บาท)
7 การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สลธ. 331,943,400.00 328,949,189.50
กอค.
8

การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

รวม

สลธ.
กอค.

120,370,000.00 111,952,936.00

474,938,900.00 462,035,840.50

งบประมาณ
คงเหลือ
ผลการดาเนินงาน
(บาท)
2,994,210.50 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามสัญญา โดยกาหนด
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในวันที่ 30 มิ.ย. 65
8,417,064.00 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามสัญญา โดยกาหนด
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ในวันที่ 30 มิ.ย. 65
12,903,059.50

 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ไม่มี

ผลการดาเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
คะแนน
(คะแนนเต็ม
5 คะแนน)

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 100
(ถูกต้อง 2,075 จาก 2,075 เรื่อง)
8.85 คะแนน
ร้อยละ 100
(จานวน 502 จาก 502 เรื่อง)
ร้อยละ 99.78
(จานวน 911 จาก 913 เรื่อง)
0 เรื่อง

5

ไม่มี

5
5

ไม่มี
ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

ร้อยละ 100
(จานวน 56 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
54 เรื่อง สามารถประกาศใช้บังคับ
ได้ทันทุกเรื่อง และอยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณา 2 เรื่อง)
ร้อยละ 97.45
(ค่าความพึงพอใจ 4.87 คะแนน)

5

ไม่มี

5

ไม่มี

8. จานวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจาเป็น/เร่งด่วนไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

0 ครั้ง
(จาเป็น/เร่งด่วน 52 ครั้ง ทันทุกครัง้ )

5

ไม่มี

9. ร้อยละความสาเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้า
ในการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กาหนด

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

5

ไม่มี

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 23 ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ
2. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
3. ร้อยละของจานวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค.
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
4. ร้อยละของจานวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.
5. จานวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจน
ในสาระสาคัญ
6. ร้อยละความสาเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

7. ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ ระสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

D:/Backup Data/Books64/ActionPlan2564/รายงานตัวชี้วัด รอบ12เดือน/NK_015 (บ.เสนอ ผอ . เรื่อง ITA (เอกสารแนบ)+

ผลการดาเนินการ

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
10. จานวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มรี ายงานผลการดาเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน
ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
11. จานวนครั้งที่การปฏิบตั ิงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด
12. จานวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด
13. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบตั ิงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่
แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
14. จานวนครั้งที่ไม่สามารถนาเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
15. ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
16. ร้อยละของจานวนกฎหมายและข้อมูลสาคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
17. ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของจานวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน
18. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทาขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
19. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาในแต่ละปีเทียบกับบุคลากรทัง้ หมด
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ผลการดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง
แบ่งเป็น จัดทาใหม่ 8 เรื่อง
ปรับปรุง 22 เรื่อง
0 ครั้ง
(จากการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 2 ครั้ง)
0 ครั้ง
(ไม่มีข้อผิดพลาด
จากจานวนที่ขอฯ 913 ครั้ง)
ดาเนินการจัดทาคู่มือแล้วเสร็จ จานวน
1 เรื่อง
0 ครั้ง
(จานวน 725 ครั้ง 29,584 เรื่อง
ทันทุกครั้ง)
ดาเนินการจัดทาคู่มือแล้วเสร็จ
จานวน 1 เรื่อง
ร้อยละ 100
(จานวน 33 เรื่อง จาก 33 เรื่อง)
ร้อยละ 14.81
(ผู้ใช้งานปี 64 2,105,463 คน
ผู้ใช้งานปี 63 1,833,862 คน)
ร้อยละ 100
(ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 4 เรื่อง จาก 4 เรื่อง)
ร้อยละ 72.24
(พัฒนาบุคลากร จานวน 307 คน
จาก 425 คน)

คะแนน
(คะแนนเต็ม
5 คะแนน)
4

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

5

ไม่มี

4

ไม่มี

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
20. ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนชีวอนามัย ความปลอดภัย
21. ผลการประเมินเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
22. ร้อยละของความสาเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต
23. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
(แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.)
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ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 92.50
ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละ 100

คะแนน
(คะแนนเต็ม
5 คะแนน)
4
5

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
ไม่มี

5

ไม่มี

ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด

5

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขอความเห็นชอบทอดแบบสารวจ
เพื่อนามาจัดทา
แผนสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร สลค. โดยกาหนดจัดทา
แผนแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1

ไม่มี

