
 
 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 



งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ
65001 งานส่วนกลาง 5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ

องค์การท้ังในและต่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ทุกหน่วยงาน โครงการงานประชุม
วิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า คร้ังท่ี 24

7,000,000.00 46,834.00 0.67 20.00 20.00 100.00 จัดท าหัวข้อ หลักการและเหตุผล กรอบความคิด
การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 
24

65002 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายวีรัชโชติ  เล้ียง
ประเสริฐ , น.ส.พัชรี  
แย้มโกสุม

โครงการเงินเดือน 115,831,000.00 54,235,213.01 46.82 49.00 49.00 100.00 เงินเดือนและสวัสดิการประจ าเดือนมีนาคม 2565,
เตรียมการสรรหาพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและ
ปฏิบัติการท่ัวไป ส่วนการสรรหานักวิชาการ มี
เปิดรับสมัครตลอดท้ังปีผ่านเว็บไซต์สถาบัน,
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักวิชาการเพ่ือปรับแก้ไขแบบประเมิน และมี
การร่างปรับหลักเกณฑ์เล่ือนระดับต าแหน่ง
พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการท่ัวไป 
และพนักงานวิชาการและวิจัย

65003 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายฉัตรชัย วิยานนท์ / 
นายพงศ์พันธ์ุ ฝอยทอง /
 นางสาวจารุวรรณ์ นาม
วงษ์

โครงการสนับสนุนการ
ท างานสถาบันพระปกเกล้า

16,933,900.00 9,717,458.01 57.38 69.40 69.40 100.00 เตรียมการเรียนการสอนรุ่นต่อไป,จัดซ้ือครบ
เรียบร้อย,ด าเนินการตรวจสอบแล้ว,เตรียมการ
ตรวจสอบแล้ว,ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,
ด าเนินการตรวจสอบแล้ว,ด าเนินการตรวจสอบ
แล้ว,ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

65004 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายเอกพงษ์ กิตติวิทยา
รัตน์, นายพลกุลส์ แซ่ล้ิม

โครงการบริหารส านักงาน
เลขาธิการ

7,250,000.00 2,951,280.66 40.71 49.00 49.00 100.00 งดประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ประจ าเดือน
มีนาคม 2565,ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 2/2565 วันท่ี 24 
มีนาคม 2565

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65005 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายคมกฤช เพ็ญสุข, 
นางสาวพัชรี แย้มโกสุม, 
นายอัษฎา พรสกุลคริสต์				

โครงการพัฒนาบุคลากร				 2,080,000.00 927,977.33 44.61 37.50 37.50 100.00 ด าเนินการจัดอบรมZoom เสร็จส้ิน,ด าเนินการ
จัดทัศนศึกษาพิพิะภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เป็นท่ี
เรียบร้อย,หลักสูตรปรับบุคลิก พลิกชีวิตการ
ท างาน โดย ชลาชล 2 รุ่น วันท่ี 10 และ 17 มี.ค.
65,หลักสูตรอบรม "ปรับ Mindset เปล่ียนมุมคิด
 ผูกมิตรเพ่ือนร่วมงาน สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม" พัฒนาบุคลากร 25-27 มี.ค.65

65006 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางณัชชาภัทร อมรกุล 
และนายปุรวิชญ์  วัฒนสุข				

โครงการทบทวนองค์
ความรู้เพ่ือการปฏิรูป
รัฐธรรมนูญ				

855,000.00 733,475.80 85.79 60.00 60.00 100.00 อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัยตามสัญญาจ้าง

65007 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

นางสาวนฤมล อินทร
ลักษณ์, นางสาวนันท์
นรินทร์ วุฒิการณ์, นาย
วงศกร นาคนาวา				

หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 25 
และ 26				

8,218,000.00 4,279,835.18 52.08 31.70 31.70 100.00 ด าเนินการเรียนการสอนเสร็จส้ินเม่ือ  15 มี.ค.
65,กิจกรรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 25-26 พ.ย.64 ณ
 จังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินการเรียบร้อย ,กิจกรรม
ศึกษาดูงาน ระหว่างวันท่ี 20-22 ม.ค.65 
ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อย ,กิจกรรมน าเสนอผล
โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ เสร็จส้ินเม่ือ 22 มี.ค.65  
โดยก าหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันท่ี 1-2 
เม.ย. 65,อยู่ระหว่าง นศ.ปปร.25 เตรียม
ด าเนินการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะทางส่ือ
ออนไลน์ในช่วงเดือน มิ.ย.65,อนุมัติเปิดหลักสูตร
เม่ือ 23 ก.พ.65 อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้สนใจ
ผ่านระบบออนไลน์ ต้ังแต่ 7 มี.ค.-19 เม.ย.65,ยัง
ไม่ถึงช่วงเวลาด าเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลา
ด าเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาด าเนินการ,ยังไม่ถึง
ช่วงเวลาด าเนินการ,รอโปรดเกล้าฯ วัน
พระราชทาน ปปร.24
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65008 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

นางสาวนฤมล อินทร
ลักษณ์, นางสาวนทพร 
มุสิกศิลป์				

หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย รุ่น
ท่ี 11 และ 12				

3,590,000.00 2,536,039.55 70.64 50.00 50.00 100.00 ด าเนินการเรียนการสอนเสร็จส้ินเม่ือ 19 ก.พ.65,
กิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 
13-15 ม.ค.65 ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อย,
น าเสนอผลโครงงานกลุ่มเสร็จส้ินเม่ือ 5 มี.ค.65 
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเสร็จส้ินเรียบร้อยเม่ือ
วันท่ี 6-7 มี.ค.65 ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาด าเนินการ,ยัง
ไม่ถึงช่วงเวลาด าเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลา
ด าเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาด าเนินการ,ยังไม่ถึง
ช่วงเวลาด าเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาด าเนินการ

65009 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

นางสาวสุรีย์พร ต้ังวิเศษ
ทรัพย์				

โครงการสัมมนาเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้แก่ผู้น า
ทางการเมืองและการ
บริหาร				

75,000.00 45,650.00 60.87 45.90 45.90 100.00  - จัดสัมมนาผ่าน Facebook Live เปิดตัวหนังสือ
 ชุด “หลากมิติ การพัฒนาพรรคการเมือง: 
นโยบาย การเงิน และระบบการสรรหาผู้ลงสมัคร
รับเลือกต้ัง”ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Live)
 - จัดสัมมนา Democracy Talk Series Season
 2 ผ่าน Facebook Live

65010 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวจันทรา  วิไลวรรณ
,นางสาวณิชากานต์ สง
ขวัญ			

โครงการบริหารวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง				

350,000.00 147,504.22 42.14 49.00 46.30 94.49 มีการจัดประชุมวันท่ี 30 มี.ค.65,ไม่มีการจัด
ประชุม,ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

65011 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวสิริณัฏฐ์ เพชรศรี
ชาติ, นางสาววิลาวัณย์  
หงษ์นคร, นางสาวอติพร 
แก้วเปีย				

โครงการวิจัยการพัฒนา
เน้ือหาส าหรับ
ปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้
ค าปรึกษา ด้านการ
บริหารงานท้องถ่ิน				

1,000,000.00 854,177.97 85.42 28.00 28.00 100.00 ด าเนินการวางแผนการวิจัย,ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการ
ก ากับ ท่ี 196/2564 ลงวันท่ี  9 ธ.ค.2564/สรร
หานักวิจัย/ท าสัญญา เรียบร้อยแล้ว,นักวิจัยอยู่
ระหว่างด าเนินการศึกษาวิจัย
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65012 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร
, นางสาวสิริณัฎฐ์ เพชร
ศรีชาติ, นางสาวทวิติยา 
สินธุพงศ์				

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
และขับเคล่ือนการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ิน				

600,000.00 476,768.47 79.46 30.80 30.80 100.00 ออกแบบการศึกษาวิจัยและจัดท า TOR ,TU-RAC
 ลงนามในสัญญา และจ่ายเงินงวดท่ี 1 เรียบร้อย
แล้ว,นักวิจัยเร่ิมลงพ้ืนท่ี ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 13 แห่ง

65013 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร
, นางสาวสิริณัฏฐ์ เพชร
ศรีชาติ, นางสาวอติพร 
แก้วเปีย 				

โครงการวิจัยการ
บริหารงานและการจัดท า
บริการสาธารณะท่ีเป็น
เลิศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน(Best 
Practices)			

661,000.00 525,017.24 79.43 27.80 27.80 100.00 ออกแบบการศึกษาวิจัยและจัดท า TOR เรียบร้อย
แล้ว,แต่งต้ังกรรมการก ากับโครงการ สรรหา
นักวิจัยภายนอก จ านวน 4 คน และท าสัญญา
เป็นท่ีเรียบร้อย,นักวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล ณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา

65014 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวสิริณัฏฐ์ เพชรศรี
ชาติ, นางสาววิลาวัณย์  
หงษ์นคร, นางสาวอติพร 
แก้วเปีย				

โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการกระจาย
อ านาจและประชาธิปไตย
ท้องถ่ิน				

315,000.00 202,146.00 64.17 47.60 47.60 100.00 ได้วางกรอบการศึกษาวิจัยโดยมีท่ีปรึกษาคือ ผศ.
ดร.ทวิดา กมลเวชช ,จ้างนักวิจัยภายนอก
ด าเนินการศึกษาวิจัยจ านวน 2 คน  ได้แก่ 1. ผศ.
ดร. ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวนเงิน 100,000 
บาท 2. อาจารย์ เอกวีร์ มีสุข  อาจารย์ประจ า
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวนเงิน 
100,000 บาท ,นักวิจัยเร่ิมด าเนินการศึกษาวิจัย

65015 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา				โครงการรางวัล
พระปกเกล้าทองค าและ
รางวัลพระปกเกล้า 
ประจ าปี 2565				

2,700,000.00 1,423,928.88 52.74 24.95 24.95 100.00 ค าส่ังท่ี 188/2564 ลงวันท่ี 18 พ.ย.2564,
ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักวิจัยเสร็จส้ิน
แล้ว,ด าเนินการเรียบร้อย,สัญญาท่ี พป 
035/2565,จัดสัมมนา KPI AWARD TALK คร้ังท่ี
 1 วันท่ี 23 มี.ค. 65 และ คร้ังท่ี 2 วันท่ี 29 มี.ค. 
65
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65016 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายภควัต  อัจฉริยปัญญา
 , นางสาวทวิติยา  สินธุ
พงศ์				

โครงการเวทีท้องถ่ินไทย 
ประจ าปี 2565				

1,440,800.00 - #VALUE! 11.50 11.50 100.00  - วางแผนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม -
 กันยายน 2565

65017 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค,
 นายพงศ์ปรีดา ล้ิมวัฒนะ
กุล				

หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประจ าปี 2565				

530,000.00 178,193.74 33.62 80.00 80.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อ้างถึง ค าส่ังท่ี 
187/2563 ลงวันท่ี 15 ต.ค.2563,ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อ้างถึง 
การประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/2564 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2564,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อ้างถึง
บันทึก วปท.4/2565 เร่ือง ขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ฯ ประจ าปี 2565 ลวท. 10 มกราคม 2565,
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
 ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้าท่ี 13/2565 
ลว.14 กุมภาพันธ์ 2565,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
 ระหว่างวันท่ี 23 ก.พ.-11 มี.ค.2565,อยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน

65018 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวอติพร แก้วเปีย , 
นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา				

โครงการพลเมืองยุคใหม่ 
ชุมชนไร้ถัง				

200,000.00 64,158.52 32.08 41.80 55.00 131.58 รับสมัคร อปท.จ านนวน 8 แห่ง เข้าร่วมโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ,จัดอบรมระหว่าง 7-11 ก.พ.65 
(รวม 8 แห่ง),จัดอบรมระหว่าง 7-11 ก.พ.65 
(รวม 8 แห่ง)

65019 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวอติพร แก้วเปีย				 โครงการผลิตบทความ
และเอกสารทางวิชาการ				

300,000.00 150,000.00 50.00 43.90 43.90 100.00 อยู่ระหว่างการท าสัญญาจ้างการเขียนบทความ
วิชาการจ านวน 3 เร่ือง
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65020 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

นางสาวมนฤดี ทองก าพร้า
 ,นางสาวปภาวรินทร์ 
วิวัฒน์ศิลป์ชัย				

หลักสูตรการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลท้องถ่ิน				

500,000.00 27,859.51 5.57 25.00 25.00 100.00 ค าส่ังท่ี 128/2564 ลงวันท่ี 5 ก.ย.2564 และ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) ค าส่ังท่ี 44/2565 ลงวันท่ี
 23 ก.พ.2565,อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

65021 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายพงศ์ปรีดา ล้ิมวัฒนะ
กุล, นางสาวปภาวรินทร์ 
วิวัฒน์ศิลป์ชัย				

โครงการบริหารวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถ่ิน				

150,000.00 61,488.90 40.99 49.00 49.00 100.00 ปีงบประมาณ 2565 ประชุมไปแล้ว จ านวน 5 คร้ัง

65022 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 
นางสาวรัชวดี แสงมหะ
หมัด  และนางสาววลัยพร
 ล้ออัศจรรย์				

โครงการประเมิน
สถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทย กรณึศึกษาการ
ส ารวจธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 				

1,534,000.00 1,501,445.31 97.88 36.00 36.00 100.00 ด าเนินการจัดท า TOR เพ่ือเตรียมจัดจ้างส ารวจ
ข้อมูลต่อไป,ด าเนินการจัดท าสัญญาเก็บข้อมูล
ภาคสนามครบถ้วนแล้ว จัดท าสัญญาจ้างเหมาท า
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างผู้รับจ้างตาม
สัญญาด าเนินการเก็บข้อมูล

65023 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

น.ส.รัชวดี แสงมหะหมัด,
 นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
,นางสาววลัยพร ล้อ
อัศจรรย์				

โครงการส ารวจความ
เช่ือม่ัน ความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ  และ
การยกระดับการบริการ
สาธารณะ				

2,000,000.00 1,915,026.19 95.75 44.30 44.30 100.00 ส านักงานสถิติแห่งชาติวางแผนการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล,ท าสัญญาให้ทุนอุดหนุนกิจกรรมแล้ว,ผู้
รับจ้างส่งงานแล้ว

65024 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวนิตยา โพธ์ินอก, 
นางสาวอินทุอร แสงอรัญ,
 นางสาวดวงจันทร์ ศิริ
รักษ์โสภณ				

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพ
การมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ประชาชน				

345,000.00 317,909.76 92.15 39.60 39.60 100.00 จัดท า proposal, TOR  เสร็จส้ิน,จัดท าสัญญาการ
เก็บข้อมูลร่วมกับสภาชนเผ่าพ้ืนเมืองเสร็จส้ิน
,สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดการสนทนากลุ่ม
ชนเผ่าน 5 ภูมิภาค จ านวน 5 คร้ัง
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65025 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ , 
นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
,นางสาวนุชประภา โมกข์
ศาสตร์				

โครงการบทบาทประชา
สังคมในการเสริมสร้าง
ความม่ันคงทางสังคม 
และประชาธิปไตย				

300,000.00 262,140.00 87.38 49.00 49.00 100.00 ด าเนินการสัมภาษณ์ คณะผู้ก่อต้ัง คปต.จ านวน 6
 คน,ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการ

65026 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, 
นางสาวรัชวดี แสงมหะ
หมัด, นางสาวนิตยา โพธ์ิ
นอก, นางสาววลัยพร ล้อ
อัศจรรย์				

โครงการแนวทางการ
เสริมสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้ GRB กับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน				

200,000.00 66,195.69 33.10 39.40 39.40 100.00 ผ่านการพิจารณา IRB ด าเนินกิจกรรมไป 1 คร้ัง 
อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการกับพ้ืนท่ี ทัง้น้ึ ข้ึนอยู่
กับสถานการณ์โควิด,ก าหนดจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร อปท.เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย คือ อปท. 7 แห่ง

65027 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล , นาย
วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร				

โครงการศึกษาประเด็น
ส าคัญในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560   เพ่ือ
การพิจารณาปรับปรุง 
แก้ไข (Big rock 5)			

1,000,000.00 514,000.00 51.40 49.00 49.00 100.00 1.งานจัดจ้างเขียนประเด็นส าคัญท่ีพึง ผู้รับจ้างมี
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2.งานพิมพ์หนังสือ 7. เล่ม
ประเด็นแก้ไข รธน.ปี60 ก าลังตรวจพิสูจน์อักษร

65028 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, น.ส.
นิตยา โพธ์ินอก, ดร.เลิศ
พร อุดมพงษ์, นางสาว
ศุภนุช นงนุช, น.ส.วริศรา
 อัมพรศิริธรรม				

โครงการพัฒนาตัวแบบ
เพ่ือขับเคล่ือนความ
ซ่ือตรงในกลุ่มเยาวชนไทย
  ระยะท่ี 2   (โครงการ
ต่อเน่ือง)				

370,000.00 178,188.50 48.16 24.90 24.90 100.00 (1)จัด workshop คร้ังท่ี 1 รร.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัด
ช้างใหญ่) จ.พระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 3 ธ.ค.64
 (2)จัด workshop คร้ังท่ี 2  ณ รร.บ้านหมอ
พัฒนานุกูล จ.สระบุรี เม่ือวันท่ี 24 ม.ค.65 (3)จัด
 workshop online รร.บ้านเจียรพัฒนา และ รร.
ชุมชนบ้านเขาสมิง จ.ตราด เม่ือวันท่ี 31 ม.ค.65  
(4)จัด workshop online ร.ร.สามชัยอุดมวิทย์ 
จ.กาฬสินธ์ุ วันท่ี 9 และ 11 มี.ค.2565
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65029 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, น.ส.
อินทุอร แสงอรัญ, น.ส.
นุชประภา โมกข์ศาสตร์, 
น.ส.วริศรา อัมพรศิริธรรม
, น.ส.ดวงจันทร์ ศิริรักษ์
โสภณ				

โครงการการศึกษาการ
ส่ือสารทางการเมืองผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ
เสริมสร้างประชาธิปไตย				

189,000.00 146,808.50 77.68 36.80 36.80 100.00 ท า proposal และแผนวิจัยเรียบร้อย พิจารณา
รับรอง IRB เรียบร้อยแล้ว,ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการ
ก ากับโครงการ ลงนามเรียบร้อย,อยู่ระหว่างเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกส.ส.พรรคก้าวไกล
และกลุ่มส่ือมวลชน

65030 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, น.ส.
อินทุอร แสงอรัญ, น.ส.
นิตยา โพธ์ินอก, น.ส.ว
ริศรา อัมพรศิริธรรม				

โครงการการเข้าถึงความ
ยุติธรรมตามกฎหมาย
เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าใน
สังคม				

258,000.00 46,516.66 18.03 40.00 40.00 100.00 ท า proposal และแผนวิจัยเรียบร้อย อยู่ระหว่าง
รอผลการพิจารณา IRB,แต่งต้ังกรรมการก ากับ
โครงการเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและหน่วยงานรัฐ 
กลุ่มแรงงาน และเยาวชน

65031 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์, 
นางสาววลัยพร ล้อ
อัศจรรย์				

โครงการศึกษาค่านิยม
ประชาธิปไตยในเยาวชน				

800,000.00 782,518.93 97.81 40.80 40.80 100.00 ผ่านการพิจารณา IRB จัดจ้างท า pretest แล้ว 
และเตรียมด าเนินการจัดจ้างส ารวจข้อมูลต่อไป,
ด าเนินการจัดท าสัญญาเก็บข้อมูลภาคสนาม
เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

65032 ส านักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, น.ส.
ทวิติยา สินธุพงศ์, นายณ
พจักร สนธิเณร, น.ส.ว
ริศรา อัมพรศิริธรรม, 
น.ส.ดวงจันทร์ ศิริรักษ์
โสภณ				

โครงการบริหารหน่วย
จริยธรรมการวิจัยในคน				

278,000.00 112,554.07 40.49 55.00 55.00 100.00 ประชาสัมพันธ์เรียบร้อย,ประชุมกรรมการฯ คร้ังท่ี
 6/2564 วันท่ี 2 ธ.ค.64 ,ประชุมกรรมการคร้ังท่ี 
1/2565 วันท่ี 4 ก.พ.65 ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ังทิศ
เหนือ,จัดการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคน
ส าหรับงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ วันท่ี 21-22 
ก.พ.2565 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา มีผู้เข้าร่วม
การอบรมท้ังส้ิน 43 คน,ประชุมกรรมการคร้ังท่ี 
2-3/2565 วันท่ี 18 และ 28 มี.ค.65 ณ ห้อง
ประชุมย่อย1-2
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65033 ส านักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวปิยะนาถ  แท่ง
ทอง และนางดนยา พล
ไพรสรรพ์				

โครงการบริหาร
ส านักวิจัยและพัฒนา				

230,800.00 116,357.42 50.41 49.00 49.00 100.00  - จัดประชุมส านัก และบริหารจัดการงานท่ัวไป
ของส านัก

65034 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายวัชรา ธิตินันทน์ และ
 น.ส.สุภารัตน์ พรมสวัสด์ิ

โครงการสร้างส านึก
พลเมือง

1,000,000.00 698,947.55 69.89 65.00 65.00 100.00 จัดอบรมโครงการสร้างส านึกพลเมือง วันท่ี 14-17
 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปูรีสอร์ท จ.ตราด มีผู้เช้า
อบรมจ านวน 60 คน,จัดกิจกรรมประกวดผลงาน
ของนักเรียนโครงการสร้างส านึกพลเมือง (Project
 Citizen Showcase) วันท่ี  25 มีนาคม 2565 ณ
 โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี

65035 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายสุพจน์ พากเพียร,
นายชูศักด์ิ ปัญญามูล
,คณะท างาน BR5

โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการรับฟัง
ความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป
 (Big Rock 5)

1,437,000.00 81,168.68 5.65 60.00 60.00 100.00  - จัดท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการ
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
 - ได้ทดลองหลักสูตรและคู่มือเพ่ือน าไปปรับปรุง

65036 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวน้ าผ้ึง จ๋ิวปัญญา,
นายวัชรา ธิตินันท์ และ
คณะท างาน BR1

โครงการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมวิทยากรเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ทางการ
เมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (Big Rock 1)

6,157,000.00 3,333,857.13 54.15 59.20 59.20 100.00 จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณส าหรับ
 การอบรมความรู้เก่ียวกับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ให้กับผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

65037 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายชูศักด์ิ ปัญญามูล,
นายสุพจน์ พากเพียร
,คณะท างาน BR5

โครงการจัดเวทีรับฟัง
ความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป
 (Big Rock 5)

812,800.00 - #VALUE! 40.00 40.00 100.00 ได้วางแผนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในช่วง
เดือนพฤาภาคม 2565
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65038 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวสุนิสา ลัดดา
อาชชวะ และนายนว
กานต์ แท่งทอง

โครงการโรงเรียนพลเมือง 1,325,000.00 1,222,168.59 92.24 29.20 29.20 100.00 ได้จัดท าสัญญาให้ทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรม และได้
โอนเงินงวดท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว

65039 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

น.ส.อรอุมา ภูมิบูรณ์ น.ส.
รุ่งนภา รุ่งรอด นายนว
กานต์  แท่งทอง นาย
อาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์

โครงการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคมและชุมชนเพ่ือ
พัฒนาประชาธิปไตยให้
ย่ังยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ
 (ศูนย์พัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง)

6,200,000.00 5,738,622.05 92.56 40.70 40.70 100.00 ได้พิจารณาทุนสนับสนุนส าหรับด าเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ ซ่ึงขณะน้ีได้โอนเงินงวดท่ี 1 เรียบร้อย
แล้ว

65040 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวน้ าผ้ึง จ๋ิวปัญญา ,
นางสาวสุนิสา ลัดดา
อาชชวะ

โครงการผู้น าเยาวชนแห่ง
อนาคต

1,000,000.00 695,516.31 69.55 5.40 5.40 100.00 วางแผนจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน 
2565

65041 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายชูศักด์ิ ปัญญามูล,
นางสาวจารุวรรณ แก้วมะ
โน

โครงการเสริมสร้างพลัง
พลเมืองเพ่ือการ
เปล่ียนแปลงตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
เสมอภาคทางสังคม

300,000.00 31,316.46 10.44 29.80 29.80 100.00 ได้มีการประชุมสภาพลเมือง และจัดกิจกรรม
เลือกต้ังสมานฉันท์ 3 พ้ืนท่ี

65042 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายสุพจน์ พากเพียร,
นางสาวศรัณยุ หม้ันทรัพย์

โครงการอบรมวิทยากร
หลักสูตรวิถีพลเมืองกับ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

625,000.00 601,000.61 96.16 18.45 18.45 100.00 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมในช่วงเดือน
เมษายน 2565
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65043 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวศรัณยุ หม้ันทรัพย์
,นายสุพจน์ พากเพียร

โครงการวิจัยความเป็น
พลเมืองไทยกับการ
ขับเคล่ือนแผนปฏิรูปด้าน
การเมือง

335,000.00 221,373.24 66.08 33.30 33.30 100.00 อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย

65044 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะ
โน,นายชูศักด์ิ ปัญญามูล

โครงการวิจัยการ
ขับเคล่ือนการเลือกต้ัง
สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด

150,000.00 99,110.76 66.07 43.30 48.30 111.55 อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย

65045 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวสุนิสา ลัดดา
อาชชวะ,นางสาวน้ าผ้ึง 
จ๋ิวปัญญา

โครงการปลุกพลังเยาวชน
ชายแดนใต้

300,000.00 5,868.22 1.96 23.60 23.60 100.00 ได้วางแผนการจัดอบรมในเดือนเมษายน 2565

65046 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวสุภารัตน์ พรม
สวัสด์ิ,นายวัชรา ธิตินันท์

โครงการส่ือเพ่ือสร้าง
ส านึกพลเมือง

300,000.00 21,638.45 7.21 22.50 22.50 100.00 อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม

65047 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ โครงการบริหารส านัก
ส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

150,000.00 73,643.63 49.10 49.00 49.00 100.00 มีการจัดประชุมส านัก และบริหารจัดการงาน
ท่ัวไปของส านัก
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65048 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวศันสนีย์ ท้วม
เทียบ , นางสาววัชรา เชิง
หอม , นายธนากร ธน
ไพโรจน์ 				

โครงการบริหาร
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว				

15,550,200.00 12,936,524.03 83.19 53.40 53.40 100.00  - มีการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานท่ี การ
บ ารุงรักษาระบบต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ฯ ตาม
สัญญาจ้าง
 -จัดท าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ

65049 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวจิตสุภา หวังศิริ
สมบูรณ์, นางสาวอังคณา
 ดวงแป้น				

โครงการนิทรรศการ
เคล่ือนท่ีและส่ือการ
เรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา 
(Mobile 
Museum)				

4,436,600.00 239,496.00 5.40 8.25 8.25 100.00 อยู่ในระหว่างท าสัญญาและเตรียมการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับคร้ังท่ี 1 เพ่ือหารือแนวทาง
ในการจัดท าและเสนอแผนงานเพ่ือด าเนินการ
ตรวจรับงานงวดท่ี 1

65050 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นายธนากร  ธนไพโรจน์ ,
 นางสาวพจมาลย์  พุดมี				

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ประชาธิปไตย				

4,027,500.00 4,027,500.00 100.00 53.20 53.20 100.00 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง

65051 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวแพรวชมพู ชุณห
อุไร, นางสาวจิตสุภา 
หวังศิริสมบูรณ์				

โครงการนิทรรศการ
หมุนเวียน/ช่ัวคราว 
(Temporary 
Exhibition)				

900,000.00 - #VALUE! 0.00 0.00 #DIV/0! อยู่ในระหว่างการจัดท า TOR และหาข้อมูล
ส าหรับจัดท านิทรรศการ

65052 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวแพรวชมพู ชุณห
อุไร, นางสาวจิตสุภา 
หวังศิริสมบูรณ์				

โครงการอนุรักษ์และ
ขยายความโบราณวัตถุท่ี
เก่ียวข้องกับรัชกาลท่ี 7 
และสมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณีฯ				

305,000.00 64,019.00 20.99 44.00 44.00 100.00 ด าเนินการขยายความโบราณวัตถุ

65053 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒน
สาร, นางสาววัชรา  เชิง
หอม				

โครงการวิจัยพระปกเกล้า
ศึกษา				

300,000.00 153,581.00 51.19 38.50 51.00 132.47 วางแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว,อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง,อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
และจัดท ารายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1,เตรียม
ส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัยคร้ังท่ี 1 เรียบร้อย
แล้ว,อยู่ในระหว่างด าเนินงาน
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65054 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวปฐมาวดี  วิเชียร
นิตย์, นางสาวพจมาลย์  
พุดมี    				

โครงการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเมือง
การปกครองสังคม และ
ประชาธิปไตย				

300,000.00 202,873.00 67.62 45.90 51.00 111.11 นักวิจัยได้ด าเนินการจัดท า TOR และ Proposal 
เรียบร้อยแล้ว,เรียบร้อยแล้ว,อยู่ในระหว่างเก็บ
ข้อมูลเพ่ือรายงานความก้าวหน้า,เตรียมส่ง
รายงานความก้าวหน้าวิจัยคร้ังท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว
,อยู่ในระหว่างด าเนินงาน

65055 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวอังคณา  ดวงแป้น
 , นางสาวศันสนีย์ ท้วม
เทียบ , นางสาววัชรา เชิง
หอม				

โครงการพิพิธสาระภัณฑ์   				 100,000.00 46,988.88 46.99 50.00 50.00 100.00 จัดกิจกรรม “Virtual Museum Game : 
ซับซ้อนซ่อนภาพ ” ระหว่างวันท่ี 21 มกราคม – 
17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดเป็นกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Fan page และ
 Instagram King Prajadhipok Museum 
จ านวน 3 คร้ัง  เช่ือมโยงการหาค าตอบจาก
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)  มีผู้
ร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 284 คน (แบบไม่นับซ้ า 175 
คน) และมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual
 Museum) ในช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
ท้ังส้ิน 696 คร้ัง (Session) และได้ประเมินผล
กิจกรรมโดยใช้การประเมินความพึงพอใจแบบ
ออนไลน์ 1 คร้ัง เม่ือเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม  มี
ผู้ตอบแบบประเมินท้ังส้ิน 105  คน  โดยมีผลรวม
ของความพึงพอใจต่อกิจกรรมเท่ากับ 4.59 อยู่ใน
ระดับ “พึงพอใจมากท่ีสุด”

65056 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวทัศยา นากปุณ
บุตร, นางสาวศิริเพ็ญ 
วรปัสสุ				

โครงการศูนย์ข้อมูล
พระปกเกล้าศึกษา				

280,000.00 79,376.00 28.35 75.10 75.50 100.53 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการเสด็จฯ ญ่ีปุ่นของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส าหรับ
จัดท าหนังสือเก่ียวกับการเสด็จฯดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว,ระหว่างด าเนินการ,ระหว่าง
ด าเนินการ,ระหว่างด าเนินการ
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65057 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒน
สาร, น.ส.ปฐมาวดี  
วิเชียรนิตย์, น.ส.พจมาลย์
  พุดมี และน.ส.วัชรา  
เชิงหอม				

โครงการสัมมนาวิชาการ
พระปกเกล้าศึกษา และ
ส่งเสริมองค์ความรู้
ประชาธิปไตยไทย				

62,000.00 -  - 15.00 10.50 70.00 วางแผนการสัมมนา และระบุวันสัมมนาแล้ว

65058 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายณัฏฐพล สอนสุภาพ ,
 นายเกรียงเดช วัฒนะ
กุมาร , นายชนันต์ กันตัน

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการและการจัด
การศึกษาอบรม

23,499,500.00 23,368,856.18 99.44 28.05 32.65 116.40 ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการและความ
จ าเป็นในการใช้งาน และออกแบบระบบภาพ 
ระบบเสียง ของห้องประชุมศักดิเดชน์ภูวไนย-
ห้องประชุมสุโขทัยธรรมราชาเรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
,อยู่ระหว่างด าเนินการ,ได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานโสต
ทัศนศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบคร่ึง
ปีแรก และสรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้
คะแนน 4.64 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

65059 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายธราดล พันธ์พืช , 
นายสุขสันต์ สุภาพรหม ,
 นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัยและการ
บริหาร

5,441,850.00 2,062,317.40 37.90 37.45 37.45 100.00 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง

65060 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายธราดล พันธ์พืช , 
นายสุขสันต์ สุภาพรหม ,
 นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะ
ยาง นายณัฏฐพล สอน
สุภาพ

โครงการค่าบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

7,032,360.00 4,747,521.09 67.51 40.60 40.60 100.00 บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามสัญญา
จ้าง
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65061 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ ,
 นายน่านนที บัวอ่ิน

โครงการองค์ความรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง 
(ฐานข้อมูล)

300,000.00 235,457.00 78.49 42.25 48.00 113.61 ประสานงาน เขียน TOR การเขียนบทความส้ัน
รวมจ านวน 84 บทความ,ผู้เขียนส่งบทความแล้ว
จ านวน 8 บทความ,ส่งให้ผู้ทรงคุวุฒิพิจารณา
บทความแล้วจ านวน ท้ังส้ิน 8 บทความ,น าข้ึนเว็บ
เผยแพร่ แล้ว 8 บทความ

65062 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ ,
 นายน่านนที บัวอ่ิน , 
นางระพีพรรณ  ทิว
สระแก้ว

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศองค์กร
อิเล็กทรอนิกส์

524,200.00 501,338.57 95.64 64.75 52.50 81.08 ด าเนินการศึกษาแนวทางการท างาน และท าเร่ือง
ขอใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือให้อัพเกรดเวอร์
ช่ันให้สามารถใช้ลายเซ็นดิจติทัลได้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ,จัดท า TOR ของ
ระบบ และท าเร่ืองขออนุมัติด าเนินการในหลักการ
เรียบร้อย,อยู่ระหว่างการคัดเลือก บริษัทฯ เพ่ือ
ออกแบบและติดต้ังระบบ
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65063 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาววันเพ็ญ  
หมอนทอง, นายไตรเก้า  
หาญมนตรี

โครงการห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า

500,000.00 229,154.65 45.83 54.60 57.95 106.14 1. ซ้ือหนังสืหนังสือต่างประเทศ จ านวน 2 
รายการ 2. ท าบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ส านัก/
วิทยาลัย ต่างๆ คัดเลือกรายช่ือหนังสือเพ่ือให้
ห้องสมุดจัดซ้ือ,1. ลงทะเบียน และเตรียมเล่ม 
จ านวน 22 รายการ 2. วิเคราะห์หมวดหมู่ จ านวน
 83 รายการ,1. บริการอ่าน 144 คร้ัง 2. บริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 141 คร้ัง 3. บริการ 
KPI ebook Application 208 คร้ัง 4. บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดกฎหมาย 4 คร้ัง 5. บริการดาวน์
โหลดเอกสารฉบับเต็ม 8,159 คร้ัง 6. เว็บไซต์
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 24,996 คร้ัง 7. 
บริการ Wifi 21 คร้ัง,สร้าง ebook เพ่ือเผยแพร่
ผ่าน KPI ebooks Application จ านวน 16 เร่ือง
,บันทึกผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าเพ่ือ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล TDC จ านวน 21 เร่ือง,
แนะน าหนังสือใหม่ในเพจ facebook ห้องสมุด 
จ านวน 6 เร่ือง

,สแกนภาพหน้าปกหนังสือภาษาไทย หมวด J-K,
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยภาพรวมใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.75 (ร้อยละ 95)

65064 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ โครงการผลิตรายการ
โทรทัศน์สถาบัน
พระปกเกล้า

4,745,000.00 4,593,118.00 96.80 40.00 40.00 100.00 ด าเนินการแล้วในเดือนมีนาคม 2565,ด าเนินการ
ประชุมแล้ว เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565,
ด าเนินการเม่ือวันท่ี 18 ม.ค.65,ประชุมกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ เม่ือวันท่ี 31 มี.ค.65
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65065 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวเกษณี ธนการศักด์ิ
, นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 2,867,505.00 1,770,510.07 61.74 52.71 57.81 109.68 อยู่ระหว่างการเขียนเน้ือหา,ด าเนินการจัดพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการ
จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการจัดพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่าง
รวบรวมข่าว/กิจกรรม ในรอบการพิมพ์,
ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ,ด าเนินการจัดพิมพ์
หนังสือ KPI year book 2021,จัดพิมพ์หนังสือ 
"รัฐ ท้องถ่ินฯ" จ านวน 1,500 เล่ม,อยู่ระหว่างการ
เขียนบทความ,ผลิต infographic "TIMELINE 
เลือกต้ัง อบต.",ผลิต infographic "TIMELINE 
เลือกต้ัง ผู้ว่ากทม."

65066 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

น.ส.จินห์จุฑา ล้ิมสวัสด์ิ , 
น.ส.วรรัตน์ ชัยชนะ

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
ความเป็นพลเมือง

1,349,500.00 36,246.60 2.69 16.40 15.00 91.46 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ และวางแผนการ
ผลิตส่ือแล้ว

65067 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ, 
นางสาวจินห์จุฑา ล้ิม
สวัสด์ิ,  นางนราวรรณ 
อธิวาสนพงศ์, นางสาว
ชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์

โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

672,000.00 143,416.20 21.34 48.05 48.05 100.00 ด าเนินการผลิตส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
การผลิตรายการวิทยุ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งาน/กิจกรรมของสถาบันผ่านส่ือและช่องทางต่างๆ
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65068 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์การท้ังในและต่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

น.ส. ศิริกมล จันทรปัญญา
 นายเวนเดล แคเธอ
เรนชัค นางสาวณัฏฐ์นิดา 
 ปิติมล

โครงการงานเครือข่ายใน
และต่างประเทศ

650,000.00 194,969.51 30.00 42.00 47.80 113.81 โครงการด าเนินงานเสร็จส้ิน วันท่ี 16-17 
พฤศจิกายน 2564,โครงการเสร็จส้ิน  แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ65068,ยังไม่ถึงก าหนดเวลาตาม
แผนงาน,ด าเนินกิจกรรมการอบรมในวันท่ี1-2 
ธันวาคม 2564,ได้ปรับวันท่ีจัดงานเป็น 15 มิ.ย. 
และปรับก าหนดการใหม่,ประสานงานและ
ก าหนดกรอบการจัดWebinar ,ประสานงานและ
ก าหนดกรอบการจัดWebinar

65069 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

น.ส.จินตนา ศรีทับทิม 
น.ส.สุพรรณี ขุมทรัพย์ 
น.ส.พันธ์ศิริ ป้อมบุบผา

โครงการงานแผน ติดตาม
และประเมินผล

1,414,000.00 650,359.98 45.99 49.30 49.30 100.00 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ คร้ังท่ี 3/2565 
วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา  17.00 น.
 นาฬิกา โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom เพ่ือ
พิจารณา (ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรสถาบันต่อวิธีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของสถาบันท่ีผ่านมา โดย
คณะกรรมการติดตามฯ,ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ทุกส านัก/
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565,คณะกรรมการ
ติดตามฯ น าเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานรอบคร่ึงปีหลัง 2564 ต่อสภา
สถาบันพระปกเกล้าเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2565
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65070 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

น.ส.สุพรรณี ขุมทรัพย์, 
น.ส.จินตนา ศรีทับทิม, 
น.ส.พันธ์ศิริ ป้อมบุบผา

โครงการบริหารงาน
หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ

530,000.00 314,903.86 59.42 49.00 49.00 100.00 ประชุมผู้บริหาร คร้ังท่ี 3/2565 วันพุธท่ี 9 
มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมร าไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า และ
ประชุมออนไลน์ (Zoom) เพ่ือ 1. รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากการประชุมผู้บริหาร คร้ังท่ี 
2/2565, 2. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และผลการใช้จ่ายเงินกันเหล่ือมปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ 
2565, 3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและ
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 4. (ร่าง) 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หลักสูตรวุฒิบัตรการ
พัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง
 สถาบันพระปกเกล้า กับ ส านักงาน

65071 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

น.ส.ปรารถนา ทองรักษ์, 
น.ส.วรรัตน์ ชัยชนะ, น.ส.
จินห์จุฑา ล้ิมสวัสด์ิ, นาย
รัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

โครงการผลิตส่ือส่งเสริม
ความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข(Big Rock 1)

2,394,400.00 1,873,255.41 78.23 29.00 81.00 279.31 ได้ผลิตชุดส่ืออบรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ านวน 600 ชุด

65072 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

น.ส.ปรารถนา ทองรักษ์, 
น.ส.วรรัตน์ ชัยชนะ, น.ส.
จิณห์จุฑา ล้ิมสวัสด์ิ, นาย
รัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

โครงการผลิตส่ือการ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏิรูป (  Big Rock
 5)

2,394,400.00 1,350,358.74 56.40 27.60 24.80 89.86 มีการประชุมกรรมการจัดจ้างผลิตส่ือวีดิโอการ
อบรมวิทยากรกระบวนการ,วางแผนการผลิตส่ือ
ปชส.และแผนงานปชส.,ติดต่อประสานงานการ
ผลิตส่ือ และรายละเอียดของการปฏิบัติงาน,
ด าเนินการตามแผนงาน,ยังไม่ก าหนดเวลา
ด าเนินการตามแผน
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65073 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

นางสาวชมพูนุท  ต้ังถาวร,
 นางกันธรัตน์  ลาเทศ

โครงการศึกษาวิเคราะห์
ร่างกฎหมายและ
กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่

1,564,000.00 688,247.75 44.01 16.10 16.10 100.00 ได้จัดท าสัญญาจ้างศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายแล้ว

65074 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

นายณวัฒน์  ศรีปัดถา,
นางกันธรัตน์  ลาเทศ

โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐสภา
ตามกรอบแนวคิดของ IPU

470,000.00 325,600.00 69.28 11.05 11.05 100.00 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าตัวช้ีวัดและวาง
แผนการลงพ้ืนท่ีแต่ละภูมิภาค รวมถึงการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสัมภาษณ์

65075 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

นางสาวอัจจิมา  แสงรัตน์
 ,นายณวัฒน์  ศรีปัดถา,
นางสาวชมพูนุท  ต้ังถาวร,
 นางกันธรัตน์  ลาเทศ

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของฝ่ายนิติ
บัญญัติ

203,000.00 10,609.80 5.23 43.85 43.85 100.00 อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย

65076 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

นางสาวชมพูนุท  ต้ังถาวร
 , นางสาวปัทมา  สูบก า
ปัง,นางสาวอัจจิมา  แสง
รัตน์, นายกิฎาพล  ภัทร
ธรรมา,นางกันธรัตน์  ลา
เทศ,นางสาวอภิญญา  ส่ง
ทวน

โครงการสนับสนุน
สารสนเทศเพ่ือการ
ท างานของสมาชิกรัฐสภา

1,000,000.00 487,584.50 48.76 37.70 37.70 100.00 ได้ด าเนินการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศแก่
สมาชิกรัฐสภาตามการร้องขอ

65077 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

นางสาวชมพูนุท  ต้ังถาวร,
  นางสาวอภิญญา ส่งทวน

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วย
และผู้ปฏิบัติงานของ
สมาชิกรัฐสภา

1,155,900.00 429,211.41 37.13 45.00 45.00 100.00 ได้วางแผนการจัดหลักสูตรอบรมในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2565

65078 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา,  
นายกิฎาพล ภัทรธรรมา

หลักสูตรวุฒิบัตร
ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ช านาญการประจ าตัว
สมาชิกรัฐสภา

1,171,000.00 476,849.65 40.72 45.00 45.00 100.00 ได้วางแผนการจัดหลักสูตรอบรมในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2565
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65079 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

นางสาวธีรพรรณ ใจม่ัน, 
นายเจษฎากร อรภักดี

โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาหลักสูตร
ของสถาบันพระปกเกล้า 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่
สมาชิกรัฐสภา

1,000,000.00 12,349.50 1.23 49.00 49.00 100.00 ยังไม่มีผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ

65080 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวชมพูนุท ต้ังถาวร ,
 นางสาวอัจจิมา แสงรัตน์,
 นางสาวปัทมา สูบก าปัง

โครงการ KPI YEARBOOK 483,000.00 - #VALUE! 53.00 45.00 84.91 ได้หารือผู้บริหารเร่ืองประเด็นในการจัดท า
บทความ ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การจัดท าประเด็นบทความ ท าให้ต้องมีการ
ปรับแก้ไขประเด็นในการท าบทความ,อยู่ระหว่าง
ขอความเห็นผู้บริหาร และทาบทามผู้เขียน
บทความ

65081 ส านักส่งเสริมวิชาการ
รัฐสภา

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวธีรพรรณ ใจม่ัน, 
นายเจษฎากร อรภักดี

โครงการบริหารส านัก
ส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

100,000.00 52,891.16 52.89 49.00 49.00 100.00 จัดประชุมส านัก และบริหารจัดการงานท่ัวไปของ
ส านัก

65082 ส านักสันติวิธีและธรร
มาภิบาล

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม 
และนางสาวศุภมาศ 
วิริยะสกุลพันธ์ุ

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ช้ันสูงการเสริมสร้างสังคม
สันติสุข รุ่นท่ี 13

7,723,720.00 2,120,843.16 27.46 22.40 22.40 100.00 จัดอบรมหลักสูตรตามแผนท่ีได้วางไว้

65083 ส านักสันติวิธีและธรร
มาภิบาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา 
ดร.อภิญญา ดิสสะมาน 
นางสาววิลาสินี โสภาพล 
นางสาวประภาพร วัฒ
นพงศ์ นางสาวพัชรา 
เสริมตระกูล

โครงการชุดส่ือความรู้
สันติวิธีและธรรมาภิบาล

135,000.00 36,692.05 27.18 48.60 68.00 139.92 ก าลังด าเนินการ,ด าเนินการเรียบร้อย,จัดส่ง
เอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว,ด าเนินการ
เรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการ
เรียบร้อย,ก าลังด าเนินการ
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65084 ส านักสันติวิธีและธรร
มาภิบาล

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

นางสาวศุภมาส วิริยะ
สกุลพันธ์ุ / นางสาวธิดา
รัตน์ เกษีสม

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร/
เครือข่ายในการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข

250,000.00 8,800.00 3.52 5.00 5.00 100.00 ได้วางแผนการจัดอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2565

65085 ส านักสันติวิธีและธรร
มาภิบาล

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวพัชรา  เสริม
ตระกูล/นายสฤษฎ์ กรวย
ทอง

โครงการบริหารส านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล

135,000.00 81,111.04 60.08 49.00 49.00 100.00 จัดประชุมส านัก และบริหารจัดการงานท่ัวไปของ
ส านัก

65086 ส านักสันติวิธีและธรร
มาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

ดร. ชลัท ประเทือง
รัตนา/นางสาวพัชรา 
เสริมตระกูล

โครงการวิจัยพัฒนา
ตัวช้ีวัดและวัดระดับ
สันติภาพในสังคมไทย 
(Thai Peace Index)

500,000.00 462,650.63 92.53 12.30 15.60 126.83 ด าเนินการส่ง tor ให้ฝ่ายพัสดุวันท่ี 2 ธ.ค.64,
ด าเนินการเรียบร้อย /สัญญาจ้างลงนามวันท่ี 25 
ม.ค.65,อยู่ระหว่างด าเนินการ

65087 ส านักสันติวิธีและธรร
มาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

นางสาววิลาสินี โสภาพล 
และนางสาวประภาพร 
วัฒนพงศ์

โครงการวิจัยขับเคล่ือน
กลไกการสร้างความไว้ใจ 
(Trust Building) ของรัฐ
ด้วยนโยบายพหุ
วัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

400,000.00 18,056.03 4.51 44.40 30.50 68.69 ด าเนินการเรียบร้อย ,ด าเนินการเรียบร้อย,
ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย,
ด าเนินการย่ืนเรียบร้อยและรอผลการพิจารณา,
ด าเนินการเรียบร้อย,ก าลังด าเนินการวางแผนใน
การด าเนินกิจกรรม

65088 ส านักสันติวิธีและธรร
มาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

น.ส.อภิญญา  ดิสสะมาน 
 และน.ส.สุนิศา  ชุดทอง

โครงการวิจัยการส ารวจ
แผนท่ีข้อมูลประเด็น
ความขัดแย้งในประเทศ
ไทย( Conflict Mapping
 Thailand )

500,000.00 338,490.46 67.70 43.25 43.25 100.00 ได้จัดท าสัญญาจ้างวิจัยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
เก็บข้อมูล
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65089 ส านักบริการวิชาการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายสมศักด์ิ เอ่ียมผดุง, 
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์

โครงการบริหารส านัก
บริการวิชาการ

100,000.00 69,932.10 69.93 49.00 49.00 100.00 จัดประชุมส านัก และบริหารจัดการงานท่ัวไปของ
ส านัก

65090 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

นางสาวณัฐปภัสร์  รัต
นพรบุญ,นางสาวสุธาสินี  
วิจิตรอินทรมาศ

โครงการการเรียนการ
สอนผ่านระบบออนไลน์ 
e-Learning เพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตย (Big Rock
 1)

1,636,800.00 154,724.90 9.45 42.50 45.00 105.88 รอสถานการณ์โควิดคลีคลายดีข้ึน,อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตรวจปรูฟ หลักสุตรการเตรียมความ
พร้อมนักการเมืองระดับชาติ,ด าเนินการจัด
กิจกรรมบรรยายสาธารณะ EP.7-8 แล้ว,
ด าเนินการเสร็จแล้ว,ด าเนินการเสร็จแล้ว,อยู่
ระหว่างขอใบเสนอราคา,ได้รับการอนุเคราะห์ให้
เข้าใช้พ้ืนท่ีเพ่ือเปิดรายวิชาบนระบบ Thai Mooc

65091 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ, 
ขวัญข้าว คงเดชา, สุนิสา 
แก้วทอง, ภูริภัทร์ เครือ
นพรัตน์

โครงการจับตา
สถานการณ์ความรู้ด้าน
การพัฒนาประชาธิปไตย

870,000.00 386,751.27 44.45 48.20 48.20 100.00 ได้จัดท าสัญญาจ้างวิจัยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
เก็บข้อมูล

65092 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์,  
ขวัญข้าว คงเดชา, สุนิสา 
แก้วทอง

โครงการพัฒนานวัตกรรม
ประชาธิปไตยและความรู้
ด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตยโดยวิธีการ
ระดมความคิดเห็นแบบ
สร้างสรรค์ (Creative 
Sandbox Method)

480,000.00 18,651.50 3.89 48.40 38.00 78.51 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเทศกาลเกม
ประชาธิปไตย
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งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณท่ืใช้ไป ร้อยละ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ร้อยละ

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2564 ถึง 31/03/2565

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิภาพการด าเนินงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

65093 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

ขวัญข้าว คงเดชา, สุนิสา 
แก้วทอง, ภูริภัทร์ เครือ
นพรัตน์

โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญ
ศึกษา (Big Rock5)

1,000,000.00 100,396.88 10.04 46.00 46.00 100.00 จัดจ้างท่ีปรึกษาด าเนินงานวิจัยเสร็จส้ิน และอยู่
ระหว่างการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1

65094 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวสุธาสินี วิจิตร
อินทรามาศ, นางสาว
ณัฐปภัสร์ รัตนพรบุญ

โครงการบริหารส านัก
นวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

100,000.00 37,883.67 37.88 49.00 49.00 100.00 จัดประชุมส านัก และบริหารจัดการงานท่ัวไปของ
ส านัก

299,729,735.00 164,509,368.33 54.89 41.32 40.35 97.65รวมงบประมาณ
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