
หนา้ 1ของ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลําดับที่    เรื่องที่ดําเนินการ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน รายละเอียดการดําเนินงาน
เรื่องที่ดําเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์  วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จํานวน ๖ เรื่อง)

๑ การลดพลังงาน (ไฟฟ้าและน้ํามัน) 

(สนพ. : เจ้าภาพ)  (สบป.ฯ)
การใช้พลังงาน

ของหน่วยงาน

ลดลงเทียบจากค่า

มาตรฐาน ร้อยละ

 ๑๐

๒ การลดกระดาษ (สบป.ฯ) 5 การใช้งบประมาณในการจัดซื้อกระดาษลดลง 6.59% หนังสือ สบป.กอ.รมน. ที่ นร 5104/632 ลง 30 มี.ค.61

รอบ 6 เดือน เป้าหมาย ร้อยละ 5 (สูงกว่าเป้าหมาย)

๓ การประหยัดงบประมาณ  (สปง.ฯ) 2 ผลการประหยัดงบประมาณ รอบ 6 ด. หนังสือ สปง.กอ.รมน. ที่ นร 5106/371 ลง 26 มี.ค.61

เป้าหมาย ร้อยละ 2 ผลลัพภ์ ร้อยละ 0.10 (ต่ํากว่าเป้าหมาย)

๔ การปรับปรุงระบบการรับ-ส่งระบบเอกสารโดยการนําระบบสารสนเทศมาใช้ (สบป.ฯ) 5 ดําเนินการในขั้นตอนอนุมัติจ้างปรับปรุง และรับการสนับสนุน หนังสือ สบป.กอ.รมน. ที่ นร 5104/632 ลง 30 มี.ค.61

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการใช้เอกสารด้วยระบบบาร์โค๊ด งบประมาณ (เป็นตามเป้าหมาย)  - ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ฯ

 - การขอสนับสนุนงบประมาณอยู่ภายใต้โครงการระบบส่งกําลังบํารุงฯ

๕ การปราบปรามทุจริต (สบค.ฯ) 5 จบการรายงาน ห้วง ม.ค.61 เรียบร้อยแล้ว หนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ นร 5101/449 ลง 2 ก.พ. 61

  การอบรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. ด้านการป้องกันและปราบปราม- (เป็นไปตามเป้าหมาย)

   การทุจริต

๖ การบูรณาการในการติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านทรัพยากร 5 มีการจัดทํา SIPOC MODEL และ Work Flow หนังสือ ศปป4.กอ.รมน. ที่ นร 5113/223 ลง 30 มี.ค.61

ธรรมชาติ ป่าไม้  (ศปป.4ฯ)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ (เป็นไปตามเป้าหมาย)

เรื่องที่ดําเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐  (จํานวน ๖ เรื่อง)
๗ การพัฒนาเว็บไซท์ของ กอ.รมน. เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร และเพื่อ 5 มีการดําเนินการตามขั้นที่ 2 ห้วงเดือนที่ 3-5 หนังสือ ศทส.สบป.กอ.รมน. ที่ นร 5104.5/632 ลง 30 มี.ค.61

ประชาสัมพันธ์แนวทางการทํางานของ กอ.รมน. (ศทส.สบป.ฯ) พัฒนาเว็บในส่วนข้อมูลพื้นฐาน และประชุมติดตามฯ # 2

(เป็นไปตามเป้าหมาย)

๘ โปรแกรมแผนที่เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) (สนย.ฯ) 5 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมและเริ่มใช้ หนังสือ สนย.กอ.รมน. ที่ นร 5103/498 ลง 2 เม.ย.61

(เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กอ.รมน. ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ (๑๒ เดือน) 

รายงานผลการลดพลังงานผ่าน wwwe-report.energy.go.th



หนา้ 2ของ 2

ลําดับที่    เรื่องที่ดําเนินการ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน รายละเอียดการดําเนินงาน
๙ การแก้ไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอัตราการจัดและโครงสร้างหน่วย ของ กอ.รมน. (สนย.ฯ) 5 มีผลการดําเนินงาน ระดับ 2 คือ มีข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการ หนังสือ สนย.กอ.รมน. ที่ นร 5103/498 ลง 2 เม.ย.61

พลเรือนประจํา กอ.รมน และ มีข้อมูลพื้นฐานสําหรับการจัดทํา

โครงสร้างการจัดและอัตราครบถ้วน (เป็นไปตามเป้าหมาย)

๑๐ การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับเครอืข่าย VTC (ศปป.1ฯ) 5 มีการจัดประชุมทางไกล VTC ธ.ค.60 = 3 ครั้ง, ม.ค.61 = 3 , หนังสือ ศปป.1 กอ.รมน. ที่ นร 5110/324 ลง 29 มี.ค.61 

 ก.พ.61 = 1 ครั้ง รวมรอบ 6 ด. = 7 ครั้ง เป้าหมาย 5 ครั้ง

(สูงกว่าเป้าหมาย)

๑๒ การอบรมชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร (ชรต) (สขว.ฯ) 5 ชุดรวบรวมข่าวสารมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น  

(เป็นไปตามเป้าหมาย)

หมายเหตุ : ส่วนราชการจะต้องรายงานการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมายังสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นรายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทุกเดือน

1  =  อยูร่ะหวา่งการดําเนนิการ 2 - 5  =  มผีลการดําเนนิการแลว้ตามขัน้ตอนทีห่น่วยกําหนด

จบภารกิจ ม.ค.61 อ้างอิงจากการรายงาน 4.2 ของเดือน ม.ค.61

โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสํานึกในการเฝ้าระวังติดตาม และตรวจสอบ

สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (ศปป.3ฯ)
๑๑ 5

สามารถขยายเครือข่ายด้านความมั่นคงให้มีจํานวนและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น (เป็นไปตามเป้าหมาย)

จบภารกิจ ธ.ค.60 อ้างอิงจากการรายงาน 4.2 ของเดือน ธ.ค.60


