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สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีส าคัญของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

1. โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เร่ืองและน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี    จ านวน 1 โครงการ 
1.1) โครงการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของ สลค. 

การลงพื้นที่ติดตามมติ
คณะรัฐมนตรี/การศึกษาดู
งานในเรื่องที่เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล การจดั
บรรยายความรู้และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องที่เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล และการ
สัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในแต่ละกลุม่
ภารกิจ รวมถึงการสมัมนา
ประจ าปี (Year End) 

องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม
การเรยีนรู้ในหลายรูปแบบ 

808,300 
รวมกับ 

งบคงเหลือจาก
โครงการ 5.2 

จ านวน 
153,152.09 บาท 

รวมเป็น 
961,452.09 บาท 

กพร. 1) เสนอขออนุมัติโครงการ
ในภาพรวม (10%) 

            913,481.70  ลคร. อนุมัติกรอบการด าเนินโครงการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สลค. (วงเงินงบประมาณ 
808,300 บาท) 

 ก.ย. 
 

            

   2) ด าเนินกิจกรรมและสรุปผล
การด าเนินกิจกรรม (80%) 

              

   2.1) ลงพื้นที่ติดตามผล
การด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี/ศึกษาดูงาน 
(12%) 

            (2,756.50)  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมลงพื้นที่
ติดตามผลการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 
พ.ย. 60 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ซึ่ง กพร. 
ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวและเสนอ 
ลคร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 

               
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

(27,690)  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมลงพื้นที่
ติดตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2เมื่อ
วันที่ 17-18 ส.ค. 61 ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่ง กพร. ได้
ด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างจัดท า
สรุป เสนอ รอง ลคร. ทราบ 

                  (4,725)  ลคร. อนุมัติจัดบรรยายความรู้ ใน
หัวข้อ พระราชบัญญตัิวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 6 
ก.ย. 61 ซึ่ง กพร. ได้ด าเนินการแล้ว 
และอยู่ในระหว่างจัดท าสรุปเสนอ 
รอง ลคร. ทราบ 
(ปรับกิจกรรมการลงพื้นที่ฯ ครั้งที่ 3 
เป็นการจัดการบรรยายความรู้) 

     2.2) การศึกษาดูงาน
นโยบายส าคัญ (4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (295,184.20) 
 

 ลคร. อนุมัติให้ด าเนินกิจกรรมศึกษา
ดูงานและตดิตามผลการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดน่าน 
ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 61 ซึ่ง กพร. ได้
ด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการ
จัดท าสรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบ 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     2.3) จัดบรรยายความรู้ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (32%) 
             

(17,645) 
 
 
 

 
 

(6,000) 
 
 
 
 

 
(29,949) 

 
 
 
 
 

 
(26,390) 

 
 
 

 

 
(10,660) 

 
 

 
 

 
(6,410) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                  ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน

หัวข้อ “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน” 
โดย กพร. ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวใน
วันที่ 9 ก.พ. 61 แล้ว และได้สรุปผล
เสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว 

       ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้าน
ดิจิทัลส าหรับไทยแลนด์ 4.0” โดย 
กพร. ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 
11 พ.ค. 61 แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่าง
สรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบ 

       ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการใช้
ดุลพินิจในการเปดิเผยข้อมลูข่าวสาร” 
โดย กพร. ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวใน
วันที่ 25 พ.ค. 61 แล้ว และได้สรุปผล
เสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว 

       ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” โดย 
กพร. ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 
8 มิ.ย. 61 แล้ว และได้สรุปผลเสนอ 
รอง ลคร. ทราบแล้ว 

       ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” โดย กพร. ได้ด าเนิน 
กิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 14 มิ.ย. 61 แล้ว 
และไดส้รปุผลเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว 

       ลคร. อนุมตัิจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM Talk) จ านวน 4 ครั้ง 
ดงันี ้

   ครั้งท่ี 1 เรื่อง “นวัตกรรมกับการ
พัฒนาระบบราชการ” ซึ่ง กพร. ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแลว้
เมื่อวันท่ี 6 ก.ค. 61 และได้จัดท า
สรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       

(1,082) 
 
 
 
 

(3,890) 
 
 
 
 

(3,863) 
 
 
 
 
 
 
 

(58,800) 
 
 
 
 
 

 
(97,866) 

 
 
 
 

 
 
 

(54,900) 
 
 
 
 
 
 

 

 
ครั้งท่ี 2 เรื่อง “กระบวนการเสนอ

เรื่องต่อ ครม.” ซึ่ง กพร. ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแลว้
เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 61 และได้จัดท า
สรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว 

ครั้งท่ี 3 เรื่อง “ประสบการณ์ในงาน
ด้านราชการในพระองค์” ซึ่ง กพร. 
ได้ด าเนินการจดักิจกรรมดังกล่าว
แล้วเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 และได้
จัดท าสรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว 

   ครั้งท่ี 4 เรื่อง “กฎหมายดิจิทัลที่
จ าเป็นต่อการท างานภาครัฐ” ซึ่ง 
กพร. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 
อยู่ในระหว่างจัดท าสรุปเสนอ 
รอง ลคร. ทราบ 

 

      

     2.4) สัมมนา ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน (32%) 
 

             
                 ลคร. อนุมตัิจัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร

จัดท าแผนปฏิรูปองค์การของ สลค.  
ในวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ โรงแรม 
เดอะ เบอรเ์คลยี์ ประตูน้ า ซึ่ง กพร. 
ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และ
ได้สรุปผลเสนอ ลคร. แล้ว 
 

       ลคร. อนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture: EA) 
ขั้นต้น โดย กพร. ได้ด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในวันที่ 26 พ.ค. 61 และ 9 
มิ.ย. 61 แล้ว และได้จัดท าสรุปผล
เสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว 
 

       ลคร. อนุมตัิการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการสร้าง
ความผูกพันในองค์กรด้วยการพัฒนา
วัฒนธรรมสูค่วามสุขอย่างมีประสิทธภิาพ 
โดย กพร. ได้ด าเนินกิจกรรมดังกลา่ว
ในวันท่ี 11 ก.ค. 61 แล้ว และได้
จัดท าสรุปผลการจดัอบรมเสนอ ลคร. 
ทราบแล้ว 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
      (265,671) 

 
 
 
 
 
 

 ลคร. อนุมตัิการจดัสัมมนาประจ าปเีพื่อ
ทบทวนและพัฒนาการปฏบิัติงานของ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Year 
End) ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 28-29 
ก.ย. 61 ซึ่ง กพร. ได้ด าเนินการแล้ว และ
อยู่ระหวา่งจดัท าสรปุเสนอ ลคร. ทราบ 

     3) ติดตามและประเมินผล 
(10%) 

             
                  เนื่องจากมีการปรบักรอบเวลา 

ด าเนนิกิจกรรมการเรยีนรู้ในบาง
กิจกรรมโดยมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน  
การบรรยายความรู้ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. 61 ทั้งนี้ การ
ติดตามประเมินผลจะด าเนินการหลัง
เสร็จสิ้นการด าเนนิโครงการฯ ประมาณ  
3 เดือน (ภายใน ธ.ค. 61) เพื่อ
ประเมินการน าความรู้มาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย  จ านวน 1 โครงการ 
2.1) โครงการประชุมชี้แจง
นโยบายรัฐบาลต่อผู้บรหิาร
ระดับสูง 
(ยกเลิกการด าเนินการ) 

จัดการประชุมชี้แจงให้
ผู้บริหารระดับสูงไดร้ับ
ทราบถึงนโยบายที่เร่งด่วน
และที่รัฐบาลให้
ความส าคญั 

ความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางการท างานของ
รัฐบาล 

(800,000) 
 

กสค. 1) เสนอขออนุมัติจดัการ
ประชุม  

            -  เนื่องจากเป็นโครงการที่จะด าเนินการ
หลังจากมีรัฐบาลใหม่และ ครม.  
แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแลว้ 
จากการตรวจสอบคาดว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จะยังไม่มีการเลือกตั้ง สส. 
และมรีัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดิน จึงไมม่ีการจดัประชุม
ช้ีแจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดบัสูง 
ทั้งนี้ กสค. ได้มีบันทึกแจ้งให้คณะท างาน
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. 
พิจารณาน าเงินงบประมาณโครงการ
จัดประชุมช้ีแจงนโยบายรัฐบาลต่อ
ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 800,000 บาท 
ไปใช้ประโยชน์ในภารกิจของ สลค. 
ที่ส าคัญต่อไปด้วยแล้ว 

             
 2) ออกหนังสือเชิญ

ผู้เข้าร่วมประชุม 
            

             
 3) ประสานเพื่อเตรียมการ

จัดประชุม 
            

             
 4) จัดการประชุม             

               
5) ประเมินผลโครงการ              

                   
     6) จัดท าสรุปผลการประชุม

เพื่อเสนอผู้บริหาร 
             

                  
     7) จัดท าเอกสารสรุปผล

การบรรยายและแจกจ่าย 
             

                  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค ์ จ านวน 2 โครงการ  
3.1) การสัมมนาเพื่อเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์และเพิม่
ประสิทธิภาพด้านการ
ประสานงานระหว่าง สลค. 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(สลน.) และส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

จัดการสัมมนาร่วมกัน
ระหว่าง สลค. สลน. และ 
สปน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประสานปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน
แก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน น าไปสู่การ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ราชการในพระองค์  

สร้างสมัพันธภาพและ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง 
สลค. สลน. และ สปน. 
เกิดความคล่องตัวในการ
ประสานงานและสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

130,000 กอค. 1) รวบรวมข้อมลูปัญหา/
อุปสรรค (20%) 

            128,523  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปญัหา/
อุปสรรค เรียบร้อยแล้ว  

 จัดการสัมมนาฯ ระหว่างวันท่ี 1 - 3 
ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
ช้ัน 2 สลค. และอินเลญา ราชบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรุ ี

 สรุปผลการสมัมนาฯ เสนอรอง ลคร.
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 4 มิ.ย. 61 

           
2) จัดท าเอกสาร (20%)             

            
3) จัดการสัมมนา (50%)             

            
4) สรุปผลการสมัมนา 
(10%) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3.2) โครงการดูแลและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนทุน
พระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร 

จัดกิจกรรมเพื่อการดูแล
และพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร อย่าง
หลากหลาย และต่อเนื่อง 
เพื่อยกระดับทักษะความรู้ 
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียน
ทุนพระราชทานฯ ที่คงอยู่
ในระบบ 

นักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนฯ ท่ีคงอยู่
ในระบบได้รับการดูแลและ
พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับวัยและ
สมรรถนะเป้าหมายที่พึง
ประสงค์ เป็น “คนเก่ง คนดี” 
ของสังคม 

5,000,000 กพน. 1) การพัฒนาทักษะ
ความสามารถดา้นการศึกษา
และการเรียนรู้ (20%) 
 

            3,986,963.78 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 จัดท าแบบส ารวจความต้องการ  

การฝึกปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งให้ นรท. 
รุ่นที่ 3 - 9 กรอกข้อมูลส่งกลับมายัง 
กพน. ภายในวันท่ี 31 ม.ค. 61 

 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความอนุเคราะห์รับ นรท.  
เข้าฝึกปฏิบัติงานในองค์กร 

 ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ด าเนินกิจกรรม 
ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการศึกษาและการเรยีนรู้
ด้วยการฝึกปฏิบตัิงานในสถานบรกิาร
ด้านสุขภาพ (รพ.ศริิราช รพ.ราชวิถี และ 
รพ.จุฬาฯ) มีนักเรยีนทุนฯ รุน่ที่ 7-9 เข้าร่วม
จ านวน 33 คน ระหว่างวนัที่ 18-31 มี.ค. 61 

 มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 - 7 ที่ประสงค์
ฝึกปฎิบัติงานในโครงการทุนฯ ที่ สลค. 
สศช. มพพ. ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 
ก.ค. 61 จ านวน 7 คน แบ่งเป๊น สลค. 3 คน 
และ สศช. 4 คน 

 
 

 
 นักเรยีนทุนฯ จ านวน 13 คน ฝึกปฏิบัตงิาน

หารายได้ที่ บ.ทรู และเสร็จสิ้นการฝึก
ปฏิบัติงานในวันท่ี 31 ก.ค. 61 

 นักเรียนทุนฯ จ านวน 7 คน ฝึกปฏิบัติงาน
หาประสบการณ์ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ ์
และเสร็จสิ้นฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 31 
ก.ค. 61 

  1.1) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน
ให้กับนักเรียนทุนฯ ตาม
ความถนัดในสาขาต่าง ๆ 
(10%) 

            
 
 
 

 

  - ส ารวจความ
ต้องการ/ประสานงาน
หน่วยงาน (2%) 

             
       

 
 
 
 
 

        

    - ฝึกปฏิบัติงาน 
รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย (2%) 

            (216,213) 
            

 
 
 
 
 

      

     - ฝึกปฏิบัติงาน 
หาประสบการณ์ สลค. สศช. 
มพพ. (3%) 

            - 
               

 
 
 

  

     - ฝึกปฏิบัติงานใน
หลักสูตรการศึกษา (นรท. 
ป.ตรี ปี 3 ข้ึนปี 4) (-%) 

             
     ในปี 2561 ไม่มีนักเรยีนทุนฯ ประสงค์ฝึกตามหลักสูตร 

 
 

 

     - ฝึกปฏิบัติงานหา
รายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน 
(ทรู อุทยานราชพฤกษ์) (3%) 

            - 

        + ฝึก ม.ปลาย              
               
        + ฝึก ป.ตร ี              
                 
     1.2) กิจกรรมศึกษาดูงาน

เพื่อส ารวจความถนัด 
การศึกษาต่อระดับ ป.ตรี  
(2 ครั้ง ครั้งละ 30 คน) 
(5%) 

            (344,986.04)  ลคร. อนุมัติให้ กพน. ด าเนินกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้กับ นรท. รุ่นที่ 7 - 8  
ซึ่ง กพน. ได้จดักิจกรรมฯ จ านวน 2 ครั้ง 
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 - 11 ต.ค. 60  
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 - 18 ต.ค. 60) 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมรายงานต่อ ลคร. เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     1.3) กิจกรรมลงพื้นที่

ศึกษาดูงานประเด็นการ
พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่
ส าคัญ (1 ครั้ง นรท.ฝึกงาน 
10 คน) (..%) 

 

              

                  ยกเลิก เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีภาระ
งานด้านการจัดกิจกรรมประชุมติดตาม
นักเรียนทุนฯ และท าจิตอาสาในพื้นที่ 
ภาคกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
โครงการทุนฯ และการจัดกิจกรรมพฒันา
ศักยภาพนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9 

     1.4) กิจกรรมจดัประชุม
ติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2  
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี 
เพื่อติดตามสถานะการท างาน 
ประกอบอาชีพ (5%) 

            (101,258)  จัดประชุมติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2  
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี เพือ่
ติดตามสถานะการท างาน ประกอบ
อาชีพ และการจัดท าแผนขับเคลื่อนงาน
ในฐานะศิษย์เก่า ม.ท.ศ. ซึ่งด าเนินการ
เมื่อวันที่ 16 - 17 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม
อาคารห้องสมดุ สลค. มีผูเ้ข้าร่วม 
การประชุม จ านวน 96 คน 

                  

     2) การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่น าใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(25%) 

              

     2.1) จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ประสานงาน นรท. (13%) 

 

            (1,060,451)  ลคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ด าเนินกิจกรรม 
ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 31 
มี.ค. - 1 เม.ย. 61  
ณ โรงแรมรอยลั ริเวอร์ กรุงเทพฯ  
มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1-9 เข้าร่วม
จ านวน 27 คน 

                 

     2.2) กิจกรรมปลูกฝัง
ความมีจิตอาสา (ประสาน 
ติดตาม นรท. จัดในพ้ืนท่ี) 
(12%) 

            (1,921,283.74)  ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรยีนทุนฯ กลับไปพัฒนา
บ้านเกิด เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค. 60 - ก.ค. 61   

- เดือน ธ.ค. 60 ได้ด าเนินการจดั
กิจกรรมในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 16 ธ.ค. 60 
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 2-9 เข้าร่วม
กิจกรรม 31 คน 

- ด าเนินการจัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก  
เมื่อวันที่ 26-27 ม.ค. 61 มีนักเรียนทุนฯ 
รุ่น 1-9 จ านวน 61 คน 

- ด าเนินการจัดในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวดัมหาสารคาม 
เมื่อวันที่ 10-11 ก.พ. 61 มีนักเรียนทุนฯ 
รุ่น 1-9 จ านวน 120 คน 

-  ด าเนินการจัดกิจกรรมพื้นท่ีภาคกลาง 
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3-4 มี.ค. 61 
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จ านวน 130 คน 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
             -  ด าเนินการจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. 61 
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จ านวน 150 คน 

-  ด าเนินการจัดกิจกรรมพื้นท่ีภาคใต้
จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 22-27 พ.ค. 61 
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จ านวน 150 คน 

-  ด าเนินการจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีภาคอีสาน
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย. 61 
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จ านวน 123 คน 

-  ด าเนินการจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีภาคกลาง
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21-22 ก.ค. 61 มี
นักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จ านวน 123 คน 

-  ด าเนินการจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีภาคอีสาน
จังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย. 61 
มีนักเรียนทุนฯ รุ่น 1-9 จ านวน 123 คน 

 
     3) การปลูกฝังจิตส านึก

ความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ (10%) 

              
 
 
 
 

     3.1) กิจกรรมน า นรท. 
เฝ้าฯ รับเสด็จฯ โอกาสเสด็จฯ 
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
(3%) 

            (68,932)  จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสเสด็จ
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 60 มีนักเรียน
ทุนฯ รุ่นที่ 2- 5 เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 20 คน 

- ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 61 มี
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3-9 เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 20 คน 

- ครั้งที่ 3  เมื่อวันท่ี 28 ก.ค. 61 มี
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3-9 เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 20 คน และเข้าร่วม
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ 
บริเวณท าเนียบรัฐบาล เพื่อปลูกฝงั
จิตส านึกความมีจติอาสา 

 

                  

3.2) กิจกรรมน า นรท. 
ร่วมลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันส าคญั ๆ  (2%) 

             
                 -  จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ ร่วมลงนาม

ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     3.3) งานพระราชพิธี 

พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 
(5%) 

            (47,000)  
                   จัดกิจกรรมน า นรท. ท ากิจกรรมจิตอาสา

เฉพาะกิจทั่วประเทศในพ้ืนท่ีจังหวัด
ของตนเอง และ กทม. มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 
ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม 810 คน 

       จัดกิจกรรมน า นรท. ท ากิจกรรมจิต
อาสาเฉพาะกิจ ณ บริเวณงานพระราช
พิธีพระบรมศพ ถนนราชด าเนิน และ
ศาลาคนเมือง ระหว่างวันท่ี 25 - 27 
ต.ค. 60 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วม
กิจกรรม 45 คน 

     4) การติดตามดูแลนักเรียนทุน
ในโครงการฯ (25%) 

              

     4.1) การประชุมติดตาม 
นรท. ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 
2 ครั้ง กทม. 1 ครั้ง  
(9 ครั้ง ๆ ละ 50 คน) (10%) 

            (ด าเนินการ
พร้อมกับ
กิจกรรมที่ 

2.2) 

 จัดประชุมเพื่อติดตามดูแล นรท. 
        -  ครั้งท่ี 1 พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง) 
เมื่อวันท่ี 16 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มี นรท.  
รุ่นที่ 2 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน 

       - ครั้งท่ี 2 พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง 
(จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง) 
ณ จังหวัดพิษณุโลก ก าหนดจัดวันที่ 
26-27 ม.ค. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9  

   เข้าร่วมกิจกรรม 61 คน 
      -  ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
ใกล้เคียง) ณ จังหวัดมหาสารคาม 
ก าหนดจัดวันที่ 10-11 ก.พ. 61 มี นรท. 
รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน 

       -  ครั้งท่ี 4 พ้ืนท่ีภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง)  
ณ จังหวัดชลบุรี ก าหนดจัดวันที่  

    3-4 มี.ค. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9  
    เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน 

      -  ครั้งท่ี 5 พื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง)  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดจัดวันที่  

    6-7 เม.ย. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9  
    เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน 

       -  ครั้งท่ี 6 พื้นที่ภาคใต ้(จังหวัดชุมพร
และจังหวัดใกล้เคียง)  
ณ จังหวัดชุมพร ก าหนดจัดวันที่  

    23-27 พ.ค. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 
เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
       - ครั้งที่ 7 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคยีง)  
ณ จังหวัดนครราชสีมา ก าหนดจัด
วันที่ 23-24 มิ.ย. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 
9 เข้าร่วมกิจกรรม 123 คน 

 - ครั้งที่ 8 พื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดราชบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง) ณ จังหวัดราชบุรี 
ก าหนดจัดวันที่ 21-22 ก.ค. 61 มี นรท. 
รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 88 คน 

- ครั้งที่ 9 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
(จังหวัดหนองบัวล าภูและจังหวัด
ใกล้เคียง) ณ จังหวัดหนองบัวล าภู
ก าหนดจัดวันที่ 1-2 ก.ย. 61 มี นรท. 
รุ่นที่ 2 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 83 คน 

     4.2) การประชุมติดตาม 
นรท. ที่ก าลังเรียนระดับ ป.ตรี 
รุ่นที่ 3 - 6 และปัจฉิมนิเทศ  
นรท. รุ่นที่ 3 ที่ส าเร็จการศึกษา 
(1 ครั้ง 450 คน) (15%) 

 

            (ด าเนินการ
พร้อมกับ
กิจกรรมที่ 

2.1) 

 จัดกิจกรรมติดตามนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 
3-6 และปัจฉิมนิเทศ นรท. รุ่นที่ 3  
ที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มี.ค. - 
1 เม.ย. 61 จ านวนผู้เข้าร่วม 434 คน  

                

     4.3) การลงพืน้ที่ติดตาม
ตรวจเยี่ยม นรท. และ
ครอบครัว กรณีส าคัญ ๆ 
(เฉพาะกรณี) (..%) 

              
              

 
 
 

    

     5) การคัดเลือกคัดสรร
นักเรียนทุนฯ ปี 2561 (รุ่นที่ 10) 
(10%) 

         
 

     

     5.1) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียน
ที่ผ่านการคดัเลือกจาก คกก.
จังหวัด (30 จังหวัด) (3%) 

              ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละภาค ในการ
คัดเลือก คัดสรร รายช่ือนักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกระดับจังหวัด จนถึงระดับภาค 

 

                 

     5.2) สนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีพี่เลี้ยงในการกลั่นกรอง 
คัดเลือก นรท. รุ่นที่ 10 ปี 2561 
ณ วังทวีวัฒนา (3%) 

              รอง ลคร. ได้อนุมัติให้ จนท. กพน. 
นางสาวันวิสาฯ ตน. จวค. เข้าปฏบิัติ
หน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงในการกลั่นกรอง 
นรท. รุ่นท่ี 10 ณ วังทวีวัฒนา 
ระหว่างวันท่ี 15-21 พ.ค. 61 

                  

     5.3) สนับสนุนการจัด
ประชุม ช้ีแจงเตรยีมความ
พร้อม น านักเรียนเฝ้าฯ  
รับพระราชทานทุนการศกึษา 
รุ่นที่ 10 (4%) 

              
                  ปรับกิจกรรม  การจัดประชุม ช้ีแจง

เตรียมความพร้อม น านักเรียนเฝ้าฯ  
รับพระราชทานทุนการศึกษา รุ่นที่ 10  
ยังไม่มีก าหนดที่แน่ชัด อยู่ในระหว่างขอ
พระราชทานวันเข้าเฝ้าฯ 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     6) การพัฒนาระบบฐานข้อมลู 

นรท. และการสื่อสาร
สาธารณะ (10%) 

              น าเข้าข้อมูลพื้นฐาน นรท. รุ่นท่ี 9 
ประจ าปี 2560 จ านวน 169 คน 
 

 ปรับปรุงข้อมูลผลการเรียนของ นรท. 
ภาคเรยีนที่ 1/2560 รุ่นที่ 7 - 9 
ระดับ ม.ปลาย จ านวน 500 คน 

 ติดตามและจัดท าข้อมลูสถานะ นรท. 
รุ่นที่ 1 - 8 และการมีงานท าของ 
นรท. รุ่นท่ี 1 - 2 ท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดับ ป.ตรี จ านวน 1,260 คน 

 ปรับปรุงข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
ทุนฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 รุ่นที่ 3-9 
ระดบัมัธยมปลาย จ านวน 917 คน 

 ติดตามสถานการณ์มีงานท าและจัดท า
ข้อมูลสถานะนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 1-3 ที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
300 คน 
 
 

     6.1) ประสานติดตาม
และปรับปรุงข้อมูล นรท.  
ให้เป็นปัจจุบัน (4%) 

             
               

     6.2) พัฒนาช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกลาง และ 
การเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร  
องค์ความรู้ (2%) 

            226,840  เผยแพร่ข้อมลูการท ากิจกรรมจิตอาสา
เฉพาะกิจและงานพระราชพิธี 
พระบรมศพ ให้ นรท. ทราบเป็นระยะ 
ในช่วงเดือน ต.ค. 60 

 เผยแพรค่วามรูเ้กี่ยวกับทุนการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 3 ครั้ง 
ทางช่องทางเฟสบุ๊ค นรท. และไลน์
กลุ่ม นรท. ทุกรุ่น 

 เผยแพร่ประกาศรับสมัคร นรท.  
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ กพน. 
อย่างต่อเนื่อง 

 จัดท าหนังสือ We Friend 10 ส าหรับ
นักเรียนทุนฯ รุ่น 10 

 จัดท าโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจ “สืบสาน 
รักษา ต่อยอด” ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ 
 
 

       

     6.3) การจัดท ารายงาน
สถานะ นรท. ประจ าเดือน 
(รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน) 
(4%) 

              จัดท ารายงานสถานะนักเรียนทุนฯ 
ประจ าไตรมาส 

- ธันวาคม 2560 
- มีนาคม 2561 
- มิถุนายน 2561 

 -  กันยายน 2561 
 
 

      1%            
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกจิจานุเบกษา 
- ไม่มีโครงการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6 โครงการ  
5.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง 
งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ 
และด้านบคุลากร 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

จัดอบรมโดยการบรรยาย 
เพื่อให้บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง งบประมาณ พัสดุ 
สารบรรณ และดา้นบคุลากร 
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย
ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ ์

220,000 สลธ. 1) อนุมัติโครงการ (25%)             219,305  ขออนุมัติด าเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที ่
22 ธ.ค. 60 

 จัดตั้งคณะท างาน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 
 
 
 

               
  2) ตั้งคณะท างาน (5%) 

 
             

               
  3) จัดเตรียมข้อมลูฝึกอบรม 

(10%) 
             

               
   4) จัดฝึกอบรม (40%)                ด าเนินการฝึกอบรมวันท่ี 8-9,14,16-

18 ก.พ. 61                    
     5) สรุปผลการด าเนิน

โครงการ (10%) 
              สรุปผลการด าเนินโครงการ 27 มี.ค. 61 

                   
     6) ติดตามประเมินผล 

(10%) 
 

              ติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม 3 
เดือน ด าเนินการ 15 - 25 มิ.ย. 61 
และประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว 

 
            

5.2) โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สลค.  

เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
แก่กลุ่มข้าราชการใหม่ 
กลุ่มบุคลากรสายงานหลัก 
และสายงานสนับสนุน 
จ านวน 2 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสตูร
การเป็นข้าราชการที่ดี 
และหลักสตูรเสรมิสร้าง
ศักยภาพและการท างาน
เป็นทีม 

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กร คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน 
การท างานเป็นทีม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถปฏิบัตติน
ได้อย่างถูกต้องและ
ปฏิบัติงานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

677,500 กพร. 1) เสนอขออนุมัติโครงการ
ในภาพรวม (10%) 

            524,347.91  ลคร. อนุมัติกรอบการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สลค. (วงเงินงบประมาณ 677,500 บาท) 

  ก.ย. 
 

            

   2) ด าเนินกิจกรรมและ
สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 
(80%) 

              ลคร. อนุมตัิการจดัหลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี งบประมาณ 357,000 บาท 
เมื่อวันท่ี 28 ก.ย. 60 

   2.1) หลักสตูรการเป็น
ข้าราชการที่ดี (40%) 

            (283,938.71)  จัดการปฐมนเิทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 
ต.ค. 60 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 

 จัดการอบรมสมัมนาร่วมกันตาม
หลักสตูรการเป็นข้าราชการที่ดี  
โดยจดับรรยายเมื่อวันที่ 7, 8, 14, 15 
ธ.ค. 60 ณ สลค. และศึกษาดูงาน 

และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 
22 - 24 ธ.ค. 60 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครนายก และสรุปผลการจดั
หลักสตูรข้าราชการที่ดีให้ ลคร.  
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 21 มี.ค. 61 

               
 

 

 

     2.2) หลักสตูรเสรมิสร้าง
ศักยภาพและการท างานเป็นทมี 
(40%) 

            (240,409.20)  ลคร. อนุมตัิการจดัหลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพและการท างานเป็นทมี ภายใต้
การฝึกอบรมดังกล่าว งบประมาณ 
395,500 บาท เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 

                  

        จัดอบรมหลักสตูรเสริมสร้างศักยภาพ
และการท างานเป็นทีม โดยจัดบรรยาย
เมื่อวันท่ี 28 - 29 มี.ค. 61 ณ สลค. 
และศึกษาดูงานและกิจกรรม Team 
Building เมื่อวันท่ี 30 - 31 มี.ค. 61 
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        สรุปผล เสนอ รอง ลคร. ทราบแลว้ 

        ในส่วนของงบประมาณคงเหลือ 
153,157.04 บาท กพร. จะน าไปใช้
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และ สลค. ต่อไป 

 
     3) ติดตามและประเมินผล 

(10%) 
 
 

              
                5%   ได้ตดิตามประเมินการฝึกอบรมฯ โดย

แจ้งกองตอบแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกสร์ะหว่างวันท่ี 10-20 
ก.ย. 61 ขณะนี้อยู่ระหวา่งประมวล
และจัดท ารายงานในภาพรวม 

 
5.3) โครงการฝึกอบรมความรู้
เบื้องต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และฝึก
ทักษะด้านการวางแผน 
การดับเพลิง วิธีการ
ดับเพลิง การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง และการระงับ
เหตุอัคคีภยัและการอพยพ
ในเบื้องต้น ให้แก่บุคลากร 
สลค. จ านวน 65 คน  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

30,000 สลธ. 1) ขออนุมัติโครงการ 
(25%) 

            26,007  ได้รับอนมุัติให้ด าเนินการโครงการ 
ในเดือน ธ.ค. 60 

 

 ด าเนินการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60  
 
  
 รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) รับทราบ

สรุปผลการจัดฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 
30 ม.ค. 61 

     
 

 
 

   
 

      

(ด าเนินการแล้วเสร็จ)   2) ด าเนินการฝึกอบรม 
(50%) 

             
       

 
          

    3) สรุปผลการด าเนินการ 
(25%) 

             
        

 
         

5.4) โครงการพัฒนาทักษะและ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จัดอบรมใหค้วามรูด้้าน
คอมพิวเตอร์ในหลักสูตร
ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ให้แก่บุคลากร สลค. 
  

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจ สลค. 

167,300 
รวมกับ 

งบคงเหลือจาก
โครงการ 5.5 

จ านวน  
36,630 บาท 

รวมเป็น 
203,930 บาท 

กบส. 1) ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
(10%) 

            203,930  รอง ลคร. (นางสาวอ้อนฟ้าฯ) อนุมัติ
ด าเนินโครงการ จ านวน 3 หลักสตูร 
เมื่อวันท่ี 9 ม.ค. 61 

 
 หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสตูรการพัฒนาทักษะ 
ด้านความรู้พื้นฐานในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
อบรม ก.พ. - มี.ค. 61 

(2) หลักสตูร การบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐภายใต้กรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ 
(Enterprise Architecture: EA) 
อบรม เม.ย. 61 

(3) หลักสตูรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
cloud computing and big data 
อบรม มิ.ย. 61 

 
 

 
   

 
 

 
 

        

2) เตรียมหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรม (10%) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     3) เตรียมความพร้อมเพื่อ

การฝึกอบรม (10%) 
              

 
 

 ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสตูรที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 
ฝึกอบรมในวนัที่ 23 ก.พ. 61 และรุน่ที่ 2 
ฝึกอบรมในวันท่ี 22 มี.ค. 61 

 ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสตูรที่ 3 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ cloud 
computing and big data 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61  

 หลักสตูรที่ 2 การบริหารจดัการ
องค์กรภาครัฐภายใต้กรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ 
(Enterprise Architecture: EA) ที่ได้
ก าหนดจัดฝึกอบรมในเดือน เม.ย. 61 
กพร. ได้จดัฝึกอบรมให้ให้กับ
ข้าราชการ สลค. เรยีบร้อยแล้ว ดงันั้น 
กบส. จึงขอปรับแผนการฝึกอบรมฯ      
เป็นหลักสูตร “ภยัไซเบอร์” แทน
หลักสตูรดังกล่าว ซึ่งได้จดัฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 

 ลคร. ได้อนุมัติการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สลค.       
ณ จังหวัดราชบุรี ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 8 – 9 ก.ย. 61 
 

                  
     4) จัดฝึกอบรม (60%)              
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     5) สรุปผลการด าเนิน
โครงการ (10%) 

              
                   
5.5) โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงาน
ด้านสารสนเทศในปัจจุบัน 
เพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศใหม้ี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  

สลค. มีการประชุมสมัมนา
ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ด้านสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 

175,000 กบส. 1) เสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ (20%) 

            135,802  ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อ
วันท่ี 5 ม.ค. 61 

 จัดสัมมนา ระหว่างวันท่ี  
26 - 28 ม.ค. 61 

 สรุปผลการด าเนินโครงการ และ
ติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ วันท่ี 13 
มิ.ย. 61 
 
 

            
2) ด าเนินการสัมมนา 
(40%) 

            
            

3) สรุปผลการด าเนิน
โครงการ (20%) 

            
             

 4) ติดตามและประเมินผล 
(20%) 
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โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 
ผลการด าเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5.6) โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใน สลค. 
 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักและ
แก่นแท้ของคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจะได้น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและการ
ท างานได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งการให้ความรู้และ
จัดท าแนวทางการปฏิบตัิ
เกี่ยวกบัการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่
บุคลากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีการจัดนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน  
4 ครั้ง และศึกษาดูงานหรือ
จัดให้ความรูฯ้ จ านวน 1 ครั้ง 

60,000 ศปท. 1) ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการและขออนุมตัิ
โครงการ (15%) 

            59,753.80  ลคร. อนุมตัิให้ด าเนนิโครงการ เมื่อ
วันที่ 14 พ.ย. 60 

 
 
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธ.ค. 60  
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

วันที่ 30 มี.ค. 61  
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 

ระหว่างวันที่ 23 - 31 ก.ค. 61  
 จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 

ระหว่างวันที่ 7 - 14 ส.ค. 61  

             

2) จัดนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติ (60%) 

- ครั้งท่ี 1 (15%) 

             
            (5,555.80) 

- ครั้งท่ี 2 (15%)             (4,227) 
 

(4,660) 
 

(2,835) 
 

(17,995) 
 
 

(24,481) 

            
- ครั้งท่ี 3 (15%)             

            
- ครั้งท่ี 4 (15%)             

            

    3)  ศึกษาดูงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม 
ส่วนราชการอื่น/โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หรือจัดใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บคุลากร สลค. 
(25%) 

             จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ เมื่อวันท่ี 20 เม.ย 61 

 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการอัมพวา 
ชัยพัฒนานุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันท่ี 29 ส.ค. 61 
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2. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะหแ์ละน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมลูส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
3.1) การจัดสร้างเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์

จัดสร้างเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตามจ านวน 
ที่ก าหนด 

สลค. สามารถแจกจ่าย
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ให้แก่ผู้ไดร้ับพระราชทาน
เครื่องราชฯ ครบตาม
จ านวน 

527,035,200 สลธ. 1) ประมาณการสรา้ง 
เครื่องราชฯ และแจ้งให้
หน่วยงานผู้รับจา้งเสนอ
ราคาฯ (ด ำเนินกำรช่วงส.ค.- 
ก.ย. 60) (15%) 

 
 

(ด ำเนินกำรแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60) 
 
 
 

513,207,000  จัดท าสญัญา จ านวน 4 สัญญา 
ผูกพันงบประมาณในวงเงินจ านวน 
513,207,000 บาท คือ  

   1) กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา   
จ านวน 351,452,500 บาท  

2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 2 สัญญา 
จ านวน 161,754,500 บาท 

 
หมายเหตุ  โดยมีค่าลดงาน 

            จ านวน 211,643.89 บาท 

  

 2) จัดประชุม คกก. บริหารงาน
การสร้าง-ซ่อมเครื่องราชฯ 
ก าหนดช้ันตรา ราคา 
หน่วยงานผู้รับจา้ง (15%) 

            
  

ส.ค. 
60 

           

   3) ขออนุมัติด าเนินการ 
จัดท าสญัญาจ้างฯ และส่ง
เอกสารให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (15%) 

            
    

ส.ค. 
60 

           

   4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจรับ
พัสดุฯ (10%) 

            
    

ส.ค. 
60 

           

   5) สุ่ม รับมอบ และตรวจ
เครื่องราชฯ (40%) 

            
          
     6) จัดท าบันทึกส่งเอกสาร

เพื่อเบิกจ่าย งปม. (5%) 
             

             
3.2) การจัดซ่อมเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์
 

จัดซ่อมเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตามจ านวนท่ี
ก าหนด 

สลค. สามารถแจกจ่าย
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์
ให้แก่ผู้ไดร้ับพระราชทาน
เครื่องราชฯ ครบตามจ านวน 

38,719,000 สลธ. 1) พิจารณาประมาณการ
ซ่อมเครื่องราชฯ และแจ้ง
ผู้รับจ้างเสนอราคาฯ 
(ด ำเนินกำรช่วง ส.ค. 60) (15%) 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

        34,921,119.50  จัดท าสญัญา จ านวน 4 สัญญา 
ผูกพันงบประมาณในวงเงินจ านวน 
36,247,348 บาท คือ                      

   1) กรมธนารักษ์ รวม 3 สัญญา    
จ านวน 27,326,848 บาท  

    และจ่ายล่วงหน้าแล้ว จ านวน 
26,000,619.50 บาท 

    (ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
1,326,228.50 บาท)                 

2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 
8,920,500 บาท  

(ด ำเนินกำรแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60) 
 2) ส ารวจเครื่องราชฯ รบัคืน 

(ด ำเนินกำรช่วง ส.ค. 60) (5%)  

 
           

     3) จัดประชุม คกก. 
บริหารงานการสร้าง-ซ่อม
เครื่องราชฯ (15%) 
 

              
 
ส.ค. 
60 

 
 

 

          



 16 

หมายเหตุ ตามแผน ด าเนินการจริง ด าเนินการแล้วเสรจ็  * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561               
D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ\2561\ปี2561 รอบ12เดือน\project_overall_12m แก้ไข +++.docx 

รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     4) ขออนุมัติจัดด าเนินการ 

จัดท าสญัญาจ้างฯ และส่ง
เอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (10%) 
 

              
 
ส.ค. 
60 

           

     5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพสัดุฯ 
(10%) 

              
      

ส.ค. 
60 

             

     6) สุ่ม รับมอบ และตรวจ
เครื่องราชฯ (40%) 

              
          35%   
     7) จัดท าบันทึกส่งเอกสาร

เพื่อเบิกจ่าย งปม. (5%) 
              

          4%   
3.3) การจัดพิมพ์ 
ใบประกาศนียบตัรก ากับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ และ
สัญญาบัตรฯ 
 

พิมพ์ใบประกาศนียบตัร
ก ากับเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
และสญัญาบัตรฯ ตาม
จ านวนที่ก าหนด 

สลค. สามารถแจกจ่าย 
ใบประกาศนียบตัรก ากับ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
และสญัญาบัตรฯ ให้แก่ 
ผู้ไดร้ับพระราชทานฯ  
ได้ครบตามจ านวน 

9,000,000 กอค. 1) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 1 (1%)             3,403,028 
(59,064) 

 
 
 
 

(181,900) 
 
 
 
 

(59,064) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(3,103,000) 
 

 
 ท าสัญญาพิมพ์กระดาษพระราช

สาส์นและซองพระราชสาส์น เมื่อ
วันที่ 21 ธ.ค. 60 

 ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 
 

 ท าสัญญาพิมพ์ประกาศ ฯ  
และสัญญาบัตรเฉพาะดวงตรา  
และพมิพ์ซองขาวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 

  ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 
 

 ท าสัญญาพิมพ์กระดาษพระราชสาส์น
และซองพระราชสาส์น (เพิ่มเติม) 
เมื่อวันท่ี 1 ส.ค. 61 

 ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 
 

 ท าสัญญาพิมพ์ประกาศฯ รัชกาลที่ 9 
ตามแบบพิมพ์ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 

 ก าหนดส่งมอบงาน วันที่ 28 มิ.ย. 62 

 
 

 ท าสัญญาพมิพ์ประกาศฯ รัชกาลที่ 10 
โดยพิมพ์เฉพาะดวงตรา เมื่อวันที่ 
21 ก.ย. 61 

       งวดที่ 1 ก าหนดส่งมอบงานวันที่ 28   
ก.ย. 61 จ านวน 100,000 ฉบับ 

        งวดที่ 2 ก าหนดส่งมอบงานวันที่ 30 
ส.ค. 62 จ านวน 140,560 ฉบับ 

 ตรวจรับงาน งวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่  
26 ก.ย. 61 

      
 
 
 
 

 
 
 

        

  2) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 2 (2%)             
          

 
 
 

 
 
 

    

  3) จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 3 (1%)             
               

 
 
 

4)  จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 4 (19%)             
          10

% 
 
 

 

5)  จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 5 (77%)             
           36% 
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกจิจานุเบกษา 
- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
5.1) โครงการปรับปรุงระบบ
ส ารองระบบงานเรียกดู
ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเลต็ 
(M-VARA) 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

ปรับปรุงระบบส ารอง
ระบบงานเรยีกดรูะเบียบ
วาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง
แท็บเล็ต (M-VARA) 

ระบบส ารองระบบงาน
เรียกดรูะเบียบวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย
เครื่องแท็บเลต็ (M-VARA) 

1,000,000 กบส. 1) จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (10%) 

            930,000  ลคร. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60 

 ลคร. อนุมตัิร่าง TOR ในเดือน พ.ย. 60 
 

 ด าเนนิการจัดซือ้จดัจ้างแล้ว ก าหนด
ลงนามในสญัญา ในวันที่ 12 ม.ค. 61 

 
 ส่งมอบอปุกรณ์การกระจายการ

ท างาน วันที่ 26 ก.พ. 61 
 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน 

และปรับปรุงระบบสรุปผลการ
ประชุม ครม. 

 ออกแบบระบบตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และทดสอบการท างาน
ของระบบ 

            
2) ขออนุมัติโครงการ 
(20%) 

            
            

3) จัดซื้อจัดจ้าง (15%)             
   

 
         

4) ปรับปรุงระบบ (20%)             
      

 
 
 

      

5) ทดสอบระบบ (15%)             
         

 
   

6) ติดตั้งใช้งาน/ตรวจรับ 
(20%) 

            
                   ติดตั้งระบบให้กับผู้ใช้งาน และตรวจ

รับ วันที่ 5 พ.ค. 61 

5.2) โครงการปรับปรุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. 

จัดหาและตดิตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายและสายสญัญาณ
เครือข่ายชุดใหมเ่พื่อ
ทดแทนชุดเดิมในบางส่วน
ที่เริ่มเสื่อมสภาพ รวมถึง
จัดหาและตดิตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายเพิม่เตมิ เพื่อให้
สามารถรองรับปรมิาณการ
ใช้งานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

อุปกรณ์เครือข่ายและ
สายสญัญาณ 

3,200,000 กบส. 1) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

            2,430,000  แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 2 ต.ค. 60  
 คกก. TOR ด าเนินการร่าง TOR  

แล้วเสร็จ ต.ค. 60 
 

 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 14 พ.ย. 60 
 
 ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที ่

14 - 17 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย 
 ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 

20 - 25 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ ์
 อนุมัติประกวดราคา (e-bidding) 

วันที่ 9 ม.ค. 61 
 ประกาศประกวดราคา  

วันที่ 9 - 17 ม.ค. 61 
 ยื่นข้อเสนอ e-bidding  

วันที่ 18 ม.ค. 61 
 ผู้ยื่นข้อเสนอท าการทดสอบอุปกรณ์ 

วันที่ 22 ม.ค. 61 
 ลงนามในสัญญา วันที่ 21 มี.ค. 61 
 
 

 

    
 

           

    2) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

             
                 
    3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)              
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     4) ด าเนินงาน (60%)               

 ส่งมอบงาน 19 เม.ย. 61 
ตรวจรับแล้วเสร็จ 19 เม.ย. 61 
เบิกจ่าย 21 พ.ค. 61 
 

 ส่งมอบงาน 18 มิ.ย. 61 
ตรวจรับแล้วเสร็จ 12 ก.ค. 61 
เบิกจ่าย 31 ก.ค. 61 
 

 ส่งมอบ 17 ส.ค. 61  
ตรวจรับแล้วเสร็จ 5 ก.ย.61  
เบิกจา่ย 22 ก.ย. 61 
 

 ส่งมอบ 14 ก.ย. 61 
อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 

     4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 
10% ของสัญญา) (5%) 

       
 
 
 

  
 
 

  (270,000) 
 
 
 

(405,000)  4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 
15% ของสัญญา) (20%) 

         
 
 
 

 
 
 

 

      4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 
65% ของสัญญา) (30%) 

          
 
 

 
 
 
 

(1,755,000) 

 4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 
10% ของสัญญา) (5%) 

           3% 
 
 
 

     5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%) 

            
              

 
 

  ทดสอบระบบแล้วสามารถใช้งานได้
ปกติ 

5.3) โครงการจดัหาระบบการ
ประชุมทางไกล (Video 
Conference) ทดแทนระบบ
เดิม 

จัดหาระบบควบคุมการ
บริหารจดัการการประชุม
ทางไกลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
พร้อมท้ังจัดหาอุปกรณ์
บันทึกและถ่ายทอด
สัญญาณภาพและเสยีงการ
ประชุม เพื่อให้สามารถ
รองรับการจดัประชุมได้
ครอบคลมุตามรูปแบบที่
ต้องการ 

ระบบควบคมุการบริหาร
จัดการการประชุมทางไกล
ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

6,100,000 กบส. 1) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

            5,779,400  แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 10 ต.ค. 60  
 คกก. TOR ด าเนินการร่าง TOR 

 แล้วเสร็จ ต.ค. 60 
 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60 
 ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที ่

17 - 21 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย 
 ประกวดราคา วันท่ี 27 ธ.ค. 60 - 

19 ม.ค. 61  
 เสนอราคาฯ วันที่ 22 ม.ค. 61  

มีผู้เสนอราคา 3 ราย  
 ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท 

แพลนเน็ตคอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย 
จ ากัด (มหาชน) วันที่ 28 ก.พ. 61 

 
 

            

2) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

             
  

 
           

3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)              
   

 
 
 
 
 

 

        

     4) ด าเนินงาน (60%)               
      4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 

10% ของสัญญา) (10%) 
            (866,910)  ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 มี.ค. 61 

ครบถ้วนตามที่ สลค. ก าหนด 
      4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 

15% ของสัญญา) (50%) 
            (4,912,490)   ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. 61 

     5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%) 

              
                    ด าเนินการทดสอบระบบและ 

 ตรวจรับแล้วเสร็จ 
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5.4) โครงการปรับปรุงระบบ
โสตทัศนูปกรณห์้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร ์
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 

ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
สลค. 

ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
สลค. 

340,000 กบส. 1) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

            337,050  ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่  
20 พ.ย. 60  

 แต่งตั้ง คกก. TOR และจัดท าร่าง 
TOR แล้วเสร็จ วันที่ 24 พ.ย. 60 

 ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท 
ฟ้าประทีปดีไซน์แอนด์บิลด์ จ ากัด 
วันที่ 8 ม.ค. 61 

 คกก. ตรวจรับฯ ได้ประชุมหารือ 
เพื่อท าการติดตั้งอุปกรณ์ฯ วันที่  
28 มี.ค. 61 

 ส่งมอบงานฯ แล้วเสร็จ  เม.ย. 61 
 คกก. ตรวจรับฯ ได้ท าการตรวจรับ

การส่งมอบงาน ซึ่งเป็นไปตาม
คุณลักษณะก าหนดตามที่ สลค. 
ต้องการครบถ้วน 

    
 

           

  2) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

             
               

     3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)              
          

 
        

     4) ด าเนินงาน (60%)              
            

 
 

     

     5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%) 

             
                 

5.5) โครงการจดัหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณห์้องประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน
ระบบเดิม 

จัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณเ์พื่อ
ทดแทนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ใช้ใน
ปัจจุบัน เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ความสามารถท่ีสูงขึ้นใน
การรองรับการใช้งานท่ีมี
มากขึ้น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยส าหรับห้องประชุม
คณะรัฐมนตร ี

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
โสตทัศนูปกรณห์้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรี 

29,630,000 กบส. 1) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

              แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60  
 คกก. TOR ด าเนินการร่าง TOR  

แล้วเสร็จ พ.ย. 60 
 ลคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 13 ธ.ค. 60 
 ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 1 
- ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที ่

13 - 18 ธ.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย 
- ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 

10 - 15 ม.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ ์
- อนุมัติการประกวดราคา (e-bidding) 

วันที่ 25 ม.ค. 61 
- ประกาศประกวดราคาฯ วันที่  

25 ม.ค. - 15 ก.พ. 61 
- ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันท่ี  

16 ก.พ. 61 โดยมผีู้ยืน่ข้อเสนอ 2 ราย 
- ผู้ยื่นข้อเสนอท าการทดสอบอุปกรณ์ 

วันที่ 21 ก.พ. 61 โดยมีผู้ผ่าน
คุณสมบัติเพียงรายเดียว 

            
2) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

             
             

3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)              
     5%     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

     4) ด าเนินงาน (60%)              - ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่  
5 มี.ค. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ
ถูกต้องตามเง่ือนไขเพียงรายเดียว 

 ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2 
- ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที ่

12 - 15 มี.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย 
- ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที ่

29 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 มีผู้วจิารณ์ 1 ราย 
- ประกาศประกวดราคาฯ วันที่  

27 เม.ย. - 16 พ.ค. 61 

      4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 
5% ของสัญญา) (5%) 

             

      4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 
75% ของสัญญา) (45%) 

             

      4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 
20% ของสัญญา) (10%) 

             

     5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%) 
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
                   - ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันท่ี  

17 พ.ค. 61 โดยมีผู้ยืน่ข้อเสนอ 2 ราย
มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว 

- ลคร. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคา วันที่ 20 มิ.ย. 61 
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตาม
เง่ือนไขเพียงรายเดียว 

 ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 3  
- ลคร. ให้ด าเนินการทบทวนร่าง 

TOR และเมื่อประกาศประกวด
ราคา (e-bidding) ครั้งท่ี 3 พบว่า
ไม่มผีู้วิจารณ์ แตไ่มส่ามารถด าเนนิ
โครงการต่อไปได้ เนื่องจากถูก
จัดสรรคืนเงินตาม พระราชบัญญตัิ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 

 
5.6) โครงการจดัหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่
ทดแทนระบบเดิม 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
เพื่อให้การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ (เครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย 
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง) 

9,420,000 กบส. 1) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

            7,145,000  แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60  
 คกก. TOR ด าเนินการร่าง TOR  

แล้วเสร็จ ต.ค. 60 
 อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60 
 ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที ่

16 - 21 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ ์
 รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) อนุมัติ 

TOR  เพื่อน าขึ้นประกวดราคา วันที่ 
27 ธ.ค. 60 

 ประกวดราคาวันที่ 27 ธ.ค. 60 - 19 
ม.ค. 61 

  ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันท่ี 22 
ม.ค. 61 มผีูเ้สนอราคาฯ จ านวน 2 ราย 

 ลงนามในสญัญาฯ กับบริษัทวีเอาท์ลคุ
โซลูช่ัน จ ากัด วันที่ 28 ก.พ. 61 
  

 ส่งมอบงาน ครั้งท่ี 1 21 มี.ค. 61 
  ส่งมอบงาน ครั้งท่ี 2 2 เม.ย. 61 

ตรวจรับแล้วเสร็จ 30 มี.ค. 61 
เบิกจ่าย 24 เม.ย. 61 

 ส่งมอบงาน 23 พ.ค. 61 
ตรวจรับแล้วเสร็จ 1 มิ.ย. 61 
เบิกจ่าย 20 มิ.ย. 61 

               
  2) ขออนุมัติโครงการ 

(10%) 
             

               
  3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)              
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

  4) ด าเนินงาน (60%)              
   4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 

10% ของสัญญา) (5%) 
         

 
 
 

   (714,500) 
 

      4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 
50% ของสัญญา) (30%) 

            (3,572,500) 

      4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 
30% ของสัญญา) (20%) 

           
 
 

 (2,143,500)  ส่งมอบงาน 15 มิ.ย. 61 
ตรวจรับแล้วเสร็จ 20 มิ.ย. 61 
เบิกจ่าย 10 ก.ค. 61 

 ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 61 
ตรวจรับแล้วเสร็จ 10 ก.ค. 61 
เบิกจ่าย 10 ส.ค. 61 

      4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 
10% ของสัญญา) (5%) 

            (714,500) 
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     5) ทดสอบระบบและตรวจ

รับงาน (10%) 
              

                   
5.7) โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูล
ส าคัญของ สลค. 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศส าหรับการ
สืบค้นฐานข้อมูลส าคญั
ของ สลค. รองรับการ
ปฏิบัติงานของ สลค. ท้ังใน
และนอกสถานที่ และ
สามารถใช้งานด้วย 
Mobile device ได้ เพื่อ
ใช้ประกอบการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ระบบสารสนเทศส าหรับ
การสืบค้นฐานข้อมลูส าคัญ
ของ สลค. 

37,592,000 กบส. 1) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

              จัดท าร่าง TOR แล้วเสรจ็ 15 ธ.ค. 60 
 
 ลคร. เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ  

วันที่ 10 ม.ค. 61  
 
 ประชาพจิารณ์ฯ ครั้งที่ 1 ระหวา่ง

วันที ่10 - 15 ม.ค. 61 มีผู้วิจารณ์
จ านวน 1 ราย คกก. จัดท าร่าง TOR 
ได้ประชุมฯ พิจารณา โดยมีมติ 
ไม่แก้ไขร่าง TOR 

 ประกาศประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 
2 - 23 ก.พ. 61 

  เสนอราคาฯ วันที่ 26 ก.พ. 61  
มีเสนอราคารายเดียว 

 ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 3 – 22 พ.ค. 61 

 เสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 
มีผู้เสนอราคา 2 ราย และผ่าน 
คุณสมบัติเพียงรายเดียว 

 ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท 
เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)  
เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 
 

 ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว  
อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 1 

 อยู่ระหว่างการด าเนินการงวดที่ 2 
ในการจัดเก็บความต้องการของระบบ 

               
  2) ขออนุมัติโครงการ (5%)              
               

    3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)              
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    4) ด าเนินงาน (60%)             (7,446,000) 
               20%  

 

    5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (15%) 

             
                 
5.8) โครงการจดัหาระบบ
ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ี
 

พัฒนาระบบสารบรรณ
อัตโนมัติใหม้ีความทันสมัย 
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
พัฒนาระบบสืบค้น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ระบบสารบรรณอัตโนมตัิที่
ทันสมัย รองรับกับ
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
และระบบสืบค้น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

28,900,000 กบส. 1) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

              
               แต่งตั้ง คกก. TOR จัดท าร่าง TOR 

แล้วเสร็จ เดือน พ.ย. 60  
 

  2) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

              
                 ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่  

10 ธ.ค. 60 
 

   3) จัดซื้อจัดจ้าง (20%)               
         

 
       ประชาพจิารณ์ฯ ครั้งที่ 1 ระหวา่ง

วันที ่10 - 15 ม.ค. 61  
 ประชาพจิารณ์ฯ ครั้งที่ 2 ระหวา่ง

วันที ่24 - 29 ม.ค. 61  



 22 

หมายเหตุ ตามแผน ด าเนินการจริง ด าเนินการแล้วเสรจ็  * ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2561               
D:\Backup Data\Books61\รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ\2561\ปี2561 รอบ12เดือน\project_overall_12m แก้ไข +++.docx 

รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
                    ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 

ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 61 
 ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 9 - 27 มี.ค. 61 
  เสนอราคาฯ วันที่ 28 มี.ค. 61  

มีเสนอราคารายเดียว 
 คกก. พิจารณาผลฯ เสนอให้ยกเลิก

การประกวดราคา โดย ลคร. เห็นชอบ ให้
ยกเลิกการประกวดราคา (14 ม.ิย. 61) 

     4) ด าเนินงาน (40%)               สงป. ด าเนินการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2561 ... ซึ่งโครงการนี้
อยู่ในพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และ
ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 จึงโอน
งบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติฯ 
ทั้งจ านวน และจะด าเนินการขอ
งบประมาณในปี 2563 ต่อไป 

                  
     5) ทดสอบระบบและตรวจ

รับงาน (20%) 
             

                  

5.9) โครงการจดัหาระบบ
ส าหรับให้บริการข้อมลูของ 
สลค. รูปแบบใหม ่

พัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูลที่มีความทันสมัย 
รองรับการเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  

ระบบส าหรับให้บริการ
ข้อมูลของ สลค. รูปแบบ
ใหม ่

13,510,000 กบส. 1) จัดท าขอบเขตของงาน 
(TOR) (10%) 

              
 
 แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 3 ต.ค. 60 
  
 คกก. TOR เสนอร่าง TOR วันที่ 29 

ต.ค. 60 

   1.1) แต่งตั้ง คกก. และ
จัดท าร่าง TOR (2%) 

             

   1.2) ขออนุมัติร่าง TOR 
เพื่อประชาพิจารณ์ (8%) 

             

2) ขออนุมัติโครงการ 
(10%) 

              
 
 ลคร. อนุมตัิร่าง TOR วันที่ 20 ธ.ค. 60 

เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ 
 ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที ่

21 - 24 ธ.ค. 60 ไม่มีผู้วิจารณ ์
 ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที ่

2 - 6 มี.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ ์
 ประชาพจิารณ์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที ่

25 - 30 เม.ย. 61 ไม่มีผู้วิจารณ ์
 ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 60) 
 ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 2 (มี.ค. 61) 
 ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 3 (พ.ค. 61) 

      2.1) อนุมัติร่าง TOR 
(2%) 

             

      2.2) ประชาพิจารณ์ 
ครั้งท่ี 1 - 3 (6%) 

   
 
 
 

      

      2.3) อนุมัติ TOR เพื่อ
น าไปประกวดราคา (2%) 

             

     3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)               
 ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา 

ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 61 
 ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา 

ครั้งท่ี 2 เดือน มี.ค. 61 
 ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา 

ครั้งท่ี 3 เดือน พ.ค. 61 

      3.1) ประกาศ TOR 
เพื่อประกวดราคา (2%) 
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รายการ วัตถุประสงค ์ ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เจ้าของ
โครงการ 

กิจกรรม/ร้อยละ 
ของการด าเนินกิจกรรม (%) 

ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (%) งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย* 

(บาท) 

ผลการด าเนินการ/ปัญหาและ
อุปสรรค ปี 2560 ปี 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
     3.2) พิจารณาผล (2%)             พิจารณาผลครั้งที่ 1 ยกเลิก 

เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์รายเดียว 
 พิจารณาผลครั้งที่ 2 ยกเลิก  

เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์รายเดียว 

        ได้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ แล้ว 
อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจาก
ไม่สามารถลงนามในสัญญาฯ ได้ทัน
ภายในวันที่ 31พ.ค. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่าง สงป. พิจารณาด าเนินการ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ... จึงท าให ้
ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ 

      3.3) ท าสัญญาจ้าง 
(6%) 

              ลงนามสญัญากับบริษัท วี เอาท์ลคุ 
จ ากัด เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 

     4) ด าเนินงาน (60%)               
      4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 

15% ของสัญญา) (9%) 
           

 
 

   บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1  
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 

      4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 
15% ของสัญญา) (9%) 

          6%   ขณะนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายใน 
สลค. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคคลและหน่วยงานภายนอก 

      4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 
20% ของสัญญา) (12%) 

           6%   บริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์งวดที่ 3 
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61 ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการตรวจรับ 

      4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 
20% ของสัญญา) (12%) 

              โดยมีก าหนดแล้วเสร็จของโครงการ
ภายใน 1 ส.ค. 62 

      4.5) งวดที่ 5 (มูลค่า 
30% ของสัญญา) (18%) 

              

     5) ทดสอบระบบและตรวจ
รับงาน (10%) 
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ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 

ตัวชี้วดั/ผูร้บัผดิชอบ 
น้ าหนกั 

(๑) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ผลการด าเนนิการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และน าเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีควำม
ถูกต้องตำม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 

๔ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ 100 
(2,428 เร่ือง จาก 

2,428 เร่ือง) 

๕ ๐.๒๐ 

๑.๒ ระดับคะแนนคุณภำพของข้อมูลประกอบกำรวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 

๓ ต่ ำกว่ำ ๘.๗๕ - - - ๘.๗๕ คะแนน ๘.๘ ๕ ๐.๑๕ 

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่เสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ
คณะรัฐมนตรี ท่ีมีควำมเห็นของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.) 

๔ ต่ ำกว่ำร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(๑,680 เร่ือง จาก 

๑,680 เร่ือง) 

๕ ๐.๒๐ 

๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตำม
ควำมเห็นของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค,. 
กสค., กอค.) 

๓ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
(๑,737 เร่ือง จาก 

๑,737 เร่ือง) 

๕ ๐.๑๕ 

๑.๕ จ ำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งกำรที่ส่วนรำชกำร
ขอทบทวน เนื่องจำกคลำดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนใน
สำระส ำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.) 

๓ ๑ เรื่อง - - - ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๕ ๐.๑๕ 

๑.๖ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบร่ำงอนุบัญญัติ
แล้วเสร็จภำยในเวลำท่ีก ำหนด (กคอ.) 

๓ ร้อยละ ๘๘ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๒ ร้อยละ ๙๔ ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๗๗.๗๘ 
(๔๒ เร่ือง จาก  

๕๔ เร่ือง) 

1 0.03 

๑.๗ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ประสำนงำนในกำรจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

๒.๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ 91.40 5 0.125 

๑.๘ จ ำนวนครั้งของกำรผลิตเอกสำรเรื่องจ ำเป็น/เร่งด่วน 
ไม่ทันต่อกำรประชุม/กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
 

๒.๕ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง 
 

๕ ๐.๑๒๕ 



๒ 

D:/Backup Data/Books61/ActionPlan2561/รายงานตัวชี้วัด รอบ12เดือน/KPI_overall_12month+.docx 

ตัวชี้วดั/ผูร้บัผดิชอบ 
น้ าหนกั 

(๑) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ผลการด าเนนิการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๒.๑ ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่ส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) 

๕ ร้อยละ ๗๖ ร้อยละ ๗๘ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๒ ร้อยละ ๘๔ ร้อยละ ๖๖.๖๗ 
(๑๒ เร่ือง จาก  

๑๘ เร่ือง) 

๑ ๐.๐๕ 

๒.๒ ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรประสำนงำน/ติดตำมให้
ส่วนรำชกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด (กสค.) 

๕ ต่ ำกว่ำร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๖๖.๖๗ 
(๑๒ เร่ือง จาก  

๑๘ เร่ือง) 

๑ ๐.๐๕ 

๒.๓ จ ำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและมติคณะรัฐมนตรีอย่ำงครบถ้วน 
ท่ีปรับปรุงหรือจัดท ำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด (กพต.) 

๕ ๔ เรื่อง/ไตรมำส ๕ เรื่อง/ไตรมำส ๖ เรื่อง/ไตรมำส ๗ เรื่อง/ไตรมำส ๘ เรื่อง/ไตรมำส รวมท้ังสิ้น ๗๖ เรื่อง 
แบ่งเป็น 

จัดท ำใหม่ ๔๒ เรื่อง 
ปรับปรุง ๓๔ เรื่อง 

๕ ๐.๒๕ 

๒.๔ ร้อยละควำมพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
(กพต.) 

๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ ๐.๒๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  
๓.๑ จ ำนวนครั้งท่ีกำรปฏิบัติงำนหน้ำพระท่ีน่ังผิดพลำด (กอค.) ๖ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง ๕ ๐.๓๐ 

๓.๒ จ ำนวนครั้งท่ีกำรขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำใน
เรื่องต่ำง ๆ ผิดพลำด (กอค.) 

๖ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง ๕ ๐.๓๐ 

๓.๓ ร้อยละขององค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนรำชกำร
ในพระองค์ท่ีปรับปรุงหรือจัดท ำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด (กอค.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 100 5 0.15 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
๔.๑ จ ำนวนครั้งท่ีไม่สำมำรถน ำเรื่องประกำศในรำชกิจจำ-
นุเบกษำบนเว็บไซต์ได้ ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด (กรจ.-กอค.) 

๔ ๑ ครั้ง - - - ๐ ครั้ง ๐ ครั้ง ๕ ๐.๒๐ 

๔.๒ ร้อยละขององค์ควำมรู้หรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนท่ีได้รับ
กำรพัฒนำหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
(กรจ.-กอค.) 

๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 100 5 0.20 
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ตัวชี้วดั/ผูร้บัผดิชอบ 
น้ าหนกั 

(๑) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ผลการด าเนนิการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนกฎหมำยและข้อมูลส ำคัญท่ีเผยแพร่
ในเว็บไซต์ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-
กอค.) 

๔ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ ๐.๒๐ 

๔.๔ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ ำนวนผู้ท่ีเข้ำมำใช้ข้อมูลผ่ำน
ช่องทำงที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.) 

๓ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๑.๕ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๒.๕ ร้อยละ ๓ ร้อยละ 4.49 
(ผู้ใช้งำน 

2,112,821 
เทียบกับปีก่อน 
2,022,128) 

5 0.15 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
๕.๑ ร้อยละขององค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนท่ีปรับปรุง
หรือจัดท ำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด (สลธ., 
กบส., กพร.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 75 
(ด ำเนินกำร 

แล้วเสร็จ 12 เรื่อง 
จำก 16 เรื่อง) 

2 ๐.๐6 

๕.๒ ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำในแต่ละปี 
เทียบกับบุคลำกรท้ังหมด (กพร.) 

๔ ร้อยละ ๕๕ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ 82.87 5 0.20 

๕.๓ ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.) 
 (๑) เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path)  

๒ จัดท ำ Career Path 
ไม่แล้วเสร็จ 

- จัดท ำ Career Path 
แล้วเสร็จ ๑ 
ต ำแหน่ง 

- จัดท ำ Career Path 
แล้วเสร็จ มำกกว่ำ 

๑ ต ำแหน่ง 

จัดท ำ Career 
Path ไม่แล้วเสร็จ 

1 0.02 

 (๒) แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ๒ จัดท ำ Succession 
Plan ในต ำแหน่ง
ส ำคัญเชิงกลยุทธ์ 

ไม่แล้วเสร็จ 

- จัดท ำ Succession 
Plan ในต ำแหน่ง
ส ำคัญเชิงกลยุทธ์ 

แล้วเสร็จ ๑ ต ำแหน่ง 

- จัดท ำ Succession 
Plan ในต ำแหน่ง
ส ำคัญเชิงกลยุทธ์ 
แล้วเสร็จ มำกกว่ำ 

๑ ต ำแหน่ง 

จัดท ำ 
Succession 

Plan ในต ำแหน่ง
ส ำคัญเชิงกลยุทธ์ 

ไม่แล้วเสร็จ 

1 0.02 

 (๓) แผนสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร สลค. ๒ จัดท ำแผนสร้ำง
ควำมผูกพันของ
บุคลำกร ไม่แล้ว

เสร็จ 

- - - จัดท ำแผนสร้ำง
ควำมผูกพันของ
บุคลำกร แล้วเสร็จ 

จัดท ำแผนสร้ำง
ควำมผูกพันของ
บุคลำกร ไม่แล้ว

เสร็จ 

1 0.02 
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ตัวชี้วดั/ผูร้บัผดิชอบ 
น้ าหนกั 

(๑) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ผลการด าเนนิการ 

คะแนน 
(๒) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(๓)=(๒)X(๑)/
๑๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕.๔ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนชีว 
อนำมัย ควำมปลอดภัย (สลธ.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
แผนฯ 

1 0.03 

๕.๕ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรเชื่อมโยงระบบ
ฐำนข้อมูลส ำคัญท่ีใช้ในกำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด (กบส.) 

๓ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๓.๓๓ 
(ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ ๕ ขั้นตอน
จำก ๖ ขั้นตอน) 

๓ ๐.๐๙ 

๕.๖ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดหำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศรองรับกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต (กบส.) 

๓ ร้อยละ ๖๐ 
 

ร้อยละ ๖๕ 
 

ร้อยละ ๗๐ 
 

ร้อยละ ๗๕ 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

ร้อยละ 69.44 2 0.06 

๕.๗ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 
(ศปท., ส ำนัก/กอง/กลุ่ม) 

๓ ไม่ผ่ำนกำร
ประเมินตำม

เกณฑ์ที่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

- - - ผ่ำนกำรประเมิน
ตำมเกณฑ์ที่

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด  

(ร้อยละ ๘๐) 

ผลคะแนนเท่ำกับ 
ร้อยละ ๘๒.๑๓ 

๕ ๐.๑๕ 

       รวม  3.88 

 


