






สรุปผลการด าเนินโครงการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

 
 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน 4 โครงการ 
1. โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรม 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. (กพร.) 
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จ านวน 4 ครั้ง/หลักสูตร 
และมีค่าเป้าหมายร้อยละ 65 หรือเท่ากับจ านวน
266 คน ของบุคลากรทั้งหมด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการด าเนินโครงการ

จัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.  
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 

2) ด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 ครั้ง 
- จัดฝึกอบรมความรู้ (KM Talk) 1 ครั้ง  

ในหัวข้อการบรหิารการเงินสว่นบุคคล  
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 ณ จังหวัดนนทบุรี  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 42 คน 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดต้นแบบความรู ้ 
ความสามารถฯ 1 ครั้ง ในกลุ่มน าร่อง  
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 23 คน 

- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ด าเนินกิจกรรม
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน  
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มี.ค. 63 และ 3 - 4 เม.ย. 63  
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือน าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ) 

1,498,550 1,326,692 

 
70,300.00 

 
 
 
 
 

(37,500.00) 
 
 
 

(32,800.00) 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
2. โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 

ผนวกรวมโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

500,000 500,000 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

- 

3. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี (กปค.) 
- เดิมได้รับงบประมาณ 400,000 บาท  

แตไ่ด้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการในวงเงิน 
600,000 บาท 

(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการด าเนินโครงการ

ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 

2) ก าหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.พ. 63 และ 1 มี.ค. 63  
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ . ศ .  2 5 6 3  เ พ่ื อ น า ไ ป จั ด ท า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ) 

400,000 400,000 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

- 

4. โครงการสัมมนาแนวทางการเสนอเรื่อง  
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่าย
สารสนเทศ (กนธ.) 
4.1  เดิมเป็นโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ  

เรื่อง ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี งบประมาณ 400,000 บาท  

4.2  ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการในวงเงิน 
2,000,000 บาท (อยู่ระหว่างจัดสรร
งบประมาณ) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการด าเนินโครงการสัมมนา
แนวทางการเสนอเรื่อง เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่าย
สารสนเทศแล้ว 
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือน าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ) 

400,000 400,000 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

- 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จ านวน 3 โครงการ 
5.  โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (กอค.)  
(มีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ และมีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ประสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

เกี่ยวกับการเตรียมการ ในเดือน พ.ย. 62  
2) จัดเตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการ 

และเผยแพร่ความรู้ ในเดือน ธ.ค. 62 
3) จัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 - 8 ก.พ. 63 

150,000 85,000 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

65,000.00 

6.  โครงการประชุมชี้แจงการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี (กอค.) 
(มีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง) 

อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือน าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ) 

500,000 500,000 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

- 

7.   โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพ 
     นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ   
     ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม 
     โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    
     (กพน.) 

ผลการด าเนินการเป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตส านึกควาจงรักภักดี
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมน านักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จฯ 

พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 

10,000,000 835,000 2,474,514.55 
 
 
 
 

(21,782) 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
 - จัดกิจกรรมน านักเรียนทุนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ  
พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน  
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63  

- จัดกิจกรรมการปลูกจิตส านึกความจงรักภักดีและ 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  
ให้แก่นักเรียนทุนฯ 
- เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

เมื่อวันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62  
- พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล 

เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63  
- จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนฯ  

- รุ่นที่ 9 เพ่ือเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 4 - 6 ต.ค. 62 และ 12 - 13 ต.ค. 62 

- รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 25 - 27 ต.ค. 62 และ 2 - 3 พ.ย. 62 

2) การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ในโครงการฯ 
(1) การจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ  

และท ากิจกรรมจิตอาสา 4 ภาค ดังนี ้
- จัดโครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ  

และท ากิจกรรมจิตสาธารณะ ณ จังหวัดอุดรธานี  
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62  

  (47,800) 
 
 
 
 
 
 

(266,492) 
 

(15,742) 
 

(511,850) 
 
 

(741,000) 
 
 
 
 
 

(468,905) 
 



5 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 

 

- จัดประชุมก าหนดกรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนโรงเรียนเปน็บ้านหลังที่สอง 
และติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ 
กองทุนการศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี  
และจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 30 - 31 ต.ค. 62 

- จัดประชุมขับเคลื่อนแผนโรงเรียนคุณธรรม  
ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวล าภู  
เมื่อวันที่ 13 - 14 และ 24 - 25 พ.ย. 62 

- ลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลและสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ณ จังหวดัอุดรธาน ี 
เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 62 และวันที่ 20 พ.ย. 62 

- จัดประชุมขับเคลื่อนแผนโรงเรียนคุณธรรม  
ณ จังหวัดอุดรธานี  
- วันที่ 16 ม.ค. 63 
- วันที่ 23 - 25 ม.ค. 63 
- วันที่ 13 ก.พ. 63 

- จัดโครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ  
และท ากิจกรรมจิตสาธารณะ ณ จังหวัดพิษณุโลก  
เมื่อวันที่ 28 - 29 ม.ค. 63 

- ด าเนินโครงการสัมมนาร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม “ท าโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง” 
และบทบาทของมหาวิทยาลยัราชภฏัร่วมขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย 
ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวล าภู  
เมื่อวันที่ 18 - 21 ก.พ. 63 

  (5,606) 
 
 
 
 
 

(28,979.75) 
 
 

(46,629.30) 
 
 
 
 

 

(4,132.50) 
(46,878) 
(19,830) 
(31,560) 

 
 
 

(208,578) 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 

 

(2) การลงพ้ืนที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ และครอบครัว 
กรณีเจ็บป่วยส าคัญ และอ่ืน ๆ (เฉพาะกรณี) 
- ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและประเมินผลการเรียน  

ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 - 12 พ.ย. 62  

- ลงพื้นที่เพ่ือติดตามและประเมินผลการเรียน  
ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62 

 

  
 

(8,750) 
 
 
 

- 

 

3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ  
และการสื่อสารสาธารณะ 
- การน าเสนอข่าวสาร ผลการจัดกิจกรรม  

และภาพบรรยากาศกิจกรรมต่าง ๆ ลงในสื่อ Social 
นักเรียนทุนฯ สื่อกลางทาง Facebook 

     -  จดัท าสมุดบันทึกต้นกล้าของแผ่นดิน เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
นักเรียนทุนฯ ทุกคนที่ยังคงสถานะในปัจจุบัน และศิษย์เก่า 
เป็นของขวัญปีใหม่ 2563 

(ชะลอการด าเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
- ไม่มีรายการ - 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 โครงการ 
8.  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ 
และด้านบุคลากร (สลธ.) 
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยได้รับอนุมตัิโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และด าเนนิการแต่งตั้ง
คณะท างาน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล
และสถานที่ในการฝึกอบรม (สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัต ิ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ) 

600,000 600,000 

(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

 

- 

9.  โครงการปลุกจิตส านึกการเป็น 
ข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท (สลธ.) 
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และมีก าหนด 
ด าเนินโครงการในเดือน ส.ค. 63 
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือน าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ) 

840,000 840,000 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

- 

10. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้น 
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สลธ.) 
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง/หลักสูตร) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62  
และด าเนินการจัดฝึกอบรมใน วันที่ 17 ม.ค. 63 

40,000 5,000 

(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

35,000.00 

11. โครงการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.) 
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จ านวน 4 ครั้ง/หลักสูตร ) 

 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด โดยขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อหลักสูตร
ฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งได้จัดฝึกอบรมแล้ว 2 หลักสูตร ดังนี้ 
1)  การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ  
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 และ 21-22 ก.พ. 63 

167,300 79,124 

(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

88,176.00 
 
 
 
 
 

(60,946) 
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หมายเหตุ : ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือน าไปด าเนินโครงการสัมมนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธภิาพการติดตามผลด าเนนิการตามนโยบายรฐับาลและมติคณะรฐัมนตร ีจ านวน 101,550 บาท 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
 2)  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการภายใน

องค์กร ด าเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 
(อยู่ระหว่างด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 เนื่องจาก สลค. 
ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือน าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ)) 

  (27,230) 

12. โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศ (กบส.) 
(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) 

ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
โดยด าเนินการสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 
ณ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินโครงการ 

333,250 47,938 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

285,312.00 

13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใน สลค. (ศปท.) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 - 4 ธ.ค. 62  

และมีก าหนดจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ค. 63 
2) กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมส่วนราชการ

อ่ืน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่บุคลากร สลค. และกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร สลค.  
(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือน าไปจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการด าเนินการ) 

100,000 99,346 
(โอนยอดคงเหลือ
ไปทั้งจ านวน) 

654.00 
 

(654.00) 

รวมเบิกจ่ายงบประมาณ 15,529,100 5,718,114 3,018,956.55 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างท่ีส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

         
 

 

รายการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร  ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ 
1.  การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) 

- ได้รับงบประมาณ 402,752,000 บาท 
- จัดซื้อจัดจ้าง 349,770,000 บาท 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญา 
จ านวน 2 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 349,770,000 บาท 
ประกอบด้วย 
- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 1 สัญญา ในวงเงนิ 218,420,000 บาท  

จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จ านวน 109,210,000 บาท 
(ก าหนดส่งมอบงาน 31 ก.ค. 63 และ 31 ส.ค. 63) 

-   จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 131,350,000 บาท  
(ก าหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63 และ 31 ส.ค. 63) 

402,752,000 5,298,200 109,210,000.00 

2.  การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) 
- เดิมได้รับงบประมาณ 69,100,000 บาท  
- จัดซื้อจัดจ้าง 27,956,000 บาท 

 
 
 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญา 
จ านวน 2 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 27,956,000 บาท 
ประกอบด้วย 
- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 1 สัญญา ในวงเงนิ 15,126,000 บาท  

จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จ านวน 7,563,000 บาท  
(ก าหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63) 

- จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์1 สัญญา ในวงเงิน 12,830,000 บาท 
(ก าหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63) 

69,100,000 4,114,400 7,563000.00 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร  ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
3. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรก ากับ 
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ  
   (กอค.) 
 

อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดพิมพ์ ครั้งที่ 1  
(ในวงเงิน 2,600,000 บาท) ดังนี้ 
1. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 9  

(พิมพ์เฉพาะที่ 2 ต าแหน่ง จ านวน 2,000 ฉบับ)   
2. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 9  

(พิมพ์เฉพาะที่ 3 ต าแหน่ง จ านวน 56,943 ฉบับ) 
3. กระดาษสัญญาบัตรสมณศักดิ์ กรอบแดง ไม่มีข้อความ 

จ านวน 3,000 ฉบับ 
4. กระดาษพระราชสาส์น จ านวน 1,000 ฉบับ พร้อมซอง 

จ านวน 500 ซอง 
5. กระดาษสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลพร้อมซอง  

จ านวน 300 ฉบับ/ซอง  
6. สัญญาบัตรยศฯ (เฉพาะดวงตรา) จ านวน 10,000 ฉบับ 
7. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 10  

(แบบพระบรมราชโองการ) จ านวน 5,500 ฉบับ) 
8. ซองขาวใส่ประกาศนียบัตรฯ จ านวน 3,000 ซอง 
รายการที่ 1 - 8 ก าหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63 
9. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 10  

- พิมพ์ทั้งฉบับ จ านวน 23,027 ฉบับ 
- พิมพ์เฉพาะที่ 5 ต าแหน่ง จ านวน 10,000 ฉบับ 
- พิมพ์เฉพาะที่ 3 ต าแหน่ง จ านวน 126 ฉบับ 

รายการที่ 9 ก าหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 30 ต.ค. 63 

18,000,000 10,347,086 - 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร  ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 

- ไม่มีรายการ - 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกจิหลักท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 6 โครงการ 
4. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ 
   อิเล็กทรอนิกส์ (กบส.) 
 

- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด าเนินโครงการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 

- จัดท าร่างคุณสมบัติเฉพาะแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 
- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาฯ 

23,000,000 - - 

5. โครงการจัดหาระบบศูนย์ส ารอง  
   เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster   
   Recovery Site : DR Site) (กบส.) 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง TOR เมื่อวันที ่24 ต.ค. 62 
- คณะกรรมการ ด าเนินการจัดท าร่าง TOR แล้วเสร็จ 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 
- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. -  

20 ก.พ. 63 ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว 
- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ ครั้งท่ี 2  

เมื่อวันที่ 13 - 30 เม.ย. 63 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 
29 พ.ค. 63 

37,450,000 - - 

6. โครงการระบบตอบกลับอัตโนมัติ  
   (Chatbot) (กบส.) 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR  

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 
- ประกาศประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 3 - 11 ก.พ. 63 
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมือ่วันที่ 13 -19 ก.พ. 63  

โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน 5 ราย 

3,000,000 525,000 - 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร  ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
 - ลงนามในสัญญาเลขที่ 33/2563 ลงวันที่ 20 มี.ค. 63  

กับบริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จ ากัด  
ในวงเงิน 2,475,000 บาท ก าหนดการส่งมอบงาน 4 งวด 

- อยู่ระหว่าง กบส. กับผู้รับจ้างนัดประชุมเพื่อสอบถาม 
ความต้องการของระบบตอบกลับอัตโนมัติ 

   

7. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย 
   คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนระบบเดิม  
   (กบส.) 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน  

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 
- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 17 ก.พ. 63  
ยกเลิกเนื่องจากการประกวดราคาได้ก าหนดให้น าตัวอย่างพัสดุ
มาทดสอบเป็นวันที่ 18 ก.พ. 63 ซึ่งเป็นวันเดียว 
กับวันที่ก าหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  

- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 2 - 16 มี.ค. 63  

- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมือ่วันที่ 19 - 23 มี.ค. 63  
โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน 3 ราย  

- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา (วันที่ 13 - 21 
เม.ย. 63)     

 

6,430,500 - - 
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รายการ ผลการด าเนินการ 
วงเงินงบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร  ไป พ.ร.บ. โอน การเบิกจ่าย 
8.  โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี     

สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ 
ห้องประชุม สลค. (กบส.) 

- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน  
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 

- ประกาศประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 18 ก.พ. 63 
- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 20 - 26 ก.พ. 63  

โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จ านวน 5 ราย 
- ลงนามในสัญญาเลขที่ 34/2563 ลงวันที่ 30 มี.ค. 63  

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จ ากัด 
ในวงเงิน 6,300,000 บาท ก าหนดการส่งมอบงาน 3 งวด 

- อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 29 เม.ย. 63 

10,000,000 3,700,000 - 

รวมเบิกจ่ายงบประมาณ 569,732,500 23,984,686 116,773,000 
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ผลการด าเนินการตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(2) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(3)=(2)X(1)/100 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะหแ์ละน าเสนอเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
1.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความ
ถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 

4 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
(ถูกต้อง 1,234 
จาก 1,234 เรื่อง) 

5 0.20 

1.2 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.) 

3 ต่ ากว่า 8.75 - - - 8.75 ด าเนินการ 
ในเดือน ก.ค. 63 

N/A N/A 

1.3 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ท่ีมีความเห็นของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
(กนธ., กวค,. กสค., กอค.) 

4 ต่ ากว่าร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(จ านวน 400 จาก 

400 เรื่อง) 

5 0.20 

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

3 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 99.74 
(จ านวน 753  

จาก 755 เรื่อง) 

5 0.15 

1.5 จ านวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการ
ขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนใน
สาระส าคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.) 

3 1 เรื่อง - - - 0 เรื่อง 0 เรื่อง 5 0.15 

1.6 ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ
แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (กคอ.) 

3 ร้อยละ 88 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 100 
(จ านวน 39 เรื่อง 
แล้วเสร็จ 33 เรื่อง 
เลื่อนนัดพิจารณา  
6 เรื่อง สามารถ
ประกาศใช้บังคับ 

ได้ทันทุกเรื่อง) 

5 0.15 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(2) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(3)=(2)X(1)/100 1 2 3 4 5 
1.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 

2.5 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 91.85 5 0.125 

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

2.5 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
(จ าเป็น/เร่งด่วน 

27 ครั้ง ทันทุกครั้ง) 

5 0.125 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย  
2.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) 

5 ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 100 
(รายงานผล 

การด าเนินการ  
2 เรื่อง จาก 2 เรื่อง) 

5 0.25 

2.2 ร้อยละความส าเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้
ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (กสค.) 

5 ต่ ากว่าร้อยละ 
100 

- - - ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(ประสาน/ติดตาม
ไม่เป็นทางการ 

2 เรื่อง จาก 2 เรื่อง) 

5 0.25 

2.3 จ านวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีรายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน 
ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (กพต.) 

5 4 เรื่อง/ไตรมาส 5 เรื่อง/ไตรมาส 6 เรื่อง/ไตรมาส 7 เรื่อง/ไตรมาส 8 เรื่อง/ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 23 เรื่อง 
แบ่งเป็น 

จัดท าใหม่ 10 เรื่อง 
ปรับปรุง 13 เรื่อง 

5 0.25 

2.4 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี 
(กพต.) 

5 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 N/A 
(ยังไม่มีผู้ตอบแบบ

ประเมิน)  

N/A N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์  
3.1 จ านวนครั้งท่ีการปฏิบัติงานหน้าพระท่ีน่ังผิดพลาด (กอค.) 6 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง 

(ต.ค. 62 - มี.ค. 63 
ไม่มีการ

ปฏิบัติงาน 
หน้าพระท่ีน่ัง) 

5 0.30 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(2) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(3)=(2)X(1)/100 1 2 3 4 5 
มี3.2 จ านวนครั้งท่ีการขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
เรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) 

6 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
(ไม่มีข้อผิดพลาด 
จากจ านวนท่ีขอฯ  

480 ครั้ง) 

5 0.30 

3.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ
ในพระองค์ท่ีปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด (กอค.) 

3 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท า/

ปรับปรุงคู่มือ 
จ านวน 1 เรื่อง 

N/A N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลส าคัญในราชกิจจานุเบกษา 
4.1 จ านวนครั้งท่ีไม่สามารถน าเรื่องประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(กรจ.-กอค.) 

4 1 ครั้ง - - - 0 ครั้ง 0 ครั้ง 
(จ านวน 317 ครั้ง 

14,392 เรื่อง 
 ทันทุกครั้ง) 

5 0.20 

4.2 ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด (กรจ.-กอค.) 

4 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
(1 เรื่อง) 

N/A N/A 

4.3 ร้อยละของจ านวนกฎหมายและข้อมูลส าคัญท่ีเผยแพร่
ในเว็บไซต์ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-
กอค.) 

4 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
(จ านวน 58 เรื่อง 
จาก 58 เรื่อง) 

5 0.20 

4.4 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ท่ีเข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.) 

3 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 3 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

N/A N/A 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง
หรือจัดท าขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (สลธ., 
กบส., กพร.) 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

N/A N/A 

5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
เทียบกับบุคลากรท้ังหมด (กพร.) 

3 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 31.86 
 

1 0.03 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(2) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(3)=(2)X(1)/100 1 2 3 4 5 
5.3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.) 
 (1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  

 
 
1 

 
 

จัดท า Career Path 
ไม่แล้วเสร็จ 

 
 
- 

 
 

จัดท า Career Path 
แล้วเสร็จ 1 
ต าแหน่ง 

 
 
- 

 
 

จัดท า Career Path 
แล้วเสร็จ มากกว่า 

1 ต าแหน่ง 

 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
 

N/A 

 
 

N/A 

 (2) แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 1 จัดท า Succession 
Plan ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ 

ไม่แล้วเสร็จ 

- จัดท า Succession 
Plan ในต าแหน่ง
ส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
แล้วเสร็จ 1 ต าแหน่ง 

- จัดท า 
Succession Plan 
ในต าแหน่งส าคัญ
เชิงกลยุทธ์ แล้ว
เสร็จ มากกว่า 1 

ต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

N/A N/A 

 (3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. 1 จัดท าแผนสร้าง
ความผูกพันของ

บุคลากรไม่แล้วเสร็จ 

- - - จัดท าแผนสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

N/A N/A 

5.4   ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ท่ีมีต่อระบบ
บริหารงานบุคคล การสรา้งเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และความเป็นธรรมในองค์กร (สลธ.) 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

(รายงานผลรอบ 6 
และ 12 เดือน) 

N/A N/A 

5.5   ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.) 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างจัดท า 
(ร่าง) แผนสร้าง
ความผูกพันของ

บุคลากร 

N/A N/A 

5.6 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตาม 
แผนชีวอนามัย ความปลอดภัย (สลธ.) 

2 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างจัดท า  
(ร่าง) แผน 
ชีวอนามัย 

 ความปลอดภัย  

1 N/A 
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ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ 
น้ าหนัก 

(1) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผลการด าเนินการ 
คะแนน 

(2) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

(3)=(2)X(1)/100 1 2 3 4 5 
5.7   ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) (กพร.,ส านัก/กอง/กลุ่ม) 

3 ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

- - - ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 

1 0.03 

5.8 ร้อยละของความส าเร็จในการเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการปฏิบัติภารกิจของ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(กบส.) 

- ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
(ด าเนินการ 
แล้วเสร็จใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562) 

-  - 

5.9 ร้อยละของความส าเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต (กบส.) 

4 ร้อยละ 60 
(จัดท าร่างคุณ

ลักษณะเฉพาะ) 
 

ร้อยละ 65 
(ด าเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้าง)) 

ร้อยละ 70 
(ลงนามใน
สัญญา) 

ร้อยละ 75 
(จัดหาและพัฒนา) 

ร้อยละ 80 
(ติดตั้งและ
ทดสอบ) 

ร้อยละ 67 
(จ านวน  

5 โครงการ ดังน้ี 
ลงนามในสัญญา
แล้ว 2 โครงการ

อยู่ระหว่าง 
จัดซ้ือจัดจ้าง  
3 โครงการ) 

2 0.08 

5.10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
(ศปท., ส านัก/กอง/กลุ่ม) 

4 ไม่ผ่านการ
ประเมินตาม

เกณฑ์ที่
ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก าหนด 

- - - ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่
ส านักงาน 

ป.ป.ช. ก าหนด 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
จัดท าข้อมูล   

N/A N/A 
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