รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
7,000,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
46,834.00

ร้อยละ
0.67

ค่าเป้าหมาย
20.00

ผลสาเร็จ
20.00

115,831,000.00

54,235,213.01

46.82

49.00

49.00

100.00 เงินเดือนและสวัสดิการประจาเดือนมีนาคม 2565,
เตรียมการสรรหาพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและ
ปฏิบัติการทั่วไป ส่วนการสรรหานักวิชาการ มี
เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีผ่านเว็บไซต์สถาบัน,
รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักวิชาการเพื่อปรับแก้ไขแบบประเมิน และมี
การร่างปรับหลักเกณฑ์เลื่อนระดับตาแหน่ง
พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป
และพนักงานวิชาการและวิจัย

นายฉัตรชัย วิยานนท์ / โครงการสนับสนุนการ
นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง / ทางานสถาบันพระปกเกล้า
นางสาวจารุวรรณ์ นาม
วงษ์

16,933,900.00

9,717,458.01

57.38

69.40

69.40

100.00 เตรียมการเรียนการสอนรุน่ ต่อไป,จัดซื้อครบ
เรียบร้อย,ดาเนินการตรวจสอบแล้ว,เตรียมการ
ตรวจสอบแล้ว,ดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,
ดาเนินการตรวจสอบแล้ว,ดาเนินการตรวจสอบ
แล้ว,ดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

นายเอกพงษ์ กิตติวทิ ยา โครงการบริหารสานักงาน
รัตน์, นายพลกุลส์ แซ่ลิ้ม เลขาธิการ

7,250,000.00

2,951,280.66

40.71

49.00

49.00

100.00 งดประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า ประจาเดือน
มีนาคม 2565,ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 24
มีนาคม 2565

65001 งานส่วนกลาง

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์การทั้งในและต่างประเทศ สมรรถนะสูงและสากล
เพื่อการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

ทุกหน่วยงาน

โครงการงานประชุม
วิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครัง้ ที่ 24

65002 สานักงานเลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายวีรชั โชติ เลี้ยง
ประเสริฐ , น.ส.พัชรี
แย้มโกสุม

โครงการเงินเดือน

65003 สานักงานเลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

65004 สานักงานเลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ร้อยละ
100.00 จัดทาหัวข้อ หลักการและเหตุผล กรอบความคิด
การจัดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่
24
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

65005 สานักงานเลขาธิการ

พันธกิจ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

นายคมกฤช เพ็ญสุข,
โครงการพัฒนาบุคลากร
นางสาวพัชรี แย้มโกสุม,
นายอัษฎา พรสกุลคริสต์

65006 วิทยาลัยการเมืองการ 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ นางณัชชาภัทร อมรกุล โครงการทบทวนองค์
ปกครอง
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย และนายปุรวิชญ์ วัฒนสุข ความรูเ้ พื่อการปฏิรปู
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
รัฐธรรมนูญ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ
65007 วิทยาลัยการเมืองการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน
ปกครอง
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

นางสาวนฤมล อินทร
ลักษณ์, นางสาวนันท์
นรินทร์ วุฒิการณ์, นาย
วงศกร นาคนาวา

หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 25
และ 26

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
2,080,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
927,977.33

ร้อยละ
44.61

ค่าเป้าหมาย
37.50

ผลสาเร็จ
37.50

ร้อยละ
100.00 ดาเนินการจัดอบรมZoom เสร็จสิ้น,ดาเนินการ
จัดทัศนศึกษาพิพิะภัณฑ์และศูนย์การเรียนรูเ้ ป็นที่
เรียบร้อย,หลักสูตรปรับบุคลิก พลิกชีวติ การ
ทางาน โดย ชลาชล 2 รุน่ วันที่ 10 และ 17 มี.ค.
65,หลักสูตรอบรม "ปรับ Mindset เปลี่ยนมุมคิด
ผูกมิตรเพื่อนร่วมงาน สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม" พัฒนาบุคลากร 25-27 มี.ค.65

855,000.00

733,475.80

85.79

60.00

60.00

100.00 อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัยตามสัญญาจ้าง

8,218,000.00

4,279,835.18

52.08

31.70

31.70

100.00 ดาเนินการเรียนการสอนเสร็จสิ้นเมื่อ 15 มี.ค.
65,กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.64 ณ
จังหวัดปราจีนบุรี ดาเนินการเรียบร้อย ,กิจกรรม
ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค.65
ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ,กิจกรรมนาเสนอผล
โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ เสร็จสิ้นเมื่อ 22 มี.ค.65
โดยกาหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันที่ 1-2
เม.ย. 65,อยู่ระหว่าง นศ.ปปร.25 เตรียม
ดาเนินการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะทางสื่อ
ออนไลน์ในช่วงเดือน มิ.ย.65,อนุมัติเปิดหลักสูตร
เมื่อ 23 ก.พ.65 อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้สนใจ
ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 7 มี.ค.-19 เม.ย.65,ยัง
ไม่ถึงช่วงเวลาดาเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลา
ดาเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาดาเนินการ,ยังไม่ถึง
ช่วงเวลาดาเนินการ,รอโปรดเกล้าฯ วัน
พระราชทาน ปปร.24
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณทื่ใช้ไป
2,536,039.55

ร้อยละ
70.64

ค่าเป้าหมาย
50.00

ผลสาเร็จ
50.00

ร้อยละ
100.00 ดาเนินการเรียนการสอนเสร็จสิ้นเมื่อ 19 ก.พ.65,
กิจกรรมศึกษาดูงานจังหวัดบุรรี มั ย์ ระหว่างวันที่
13-15 ม.ค.65 ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย,
นาเสนอผลโครงงานกลุ่มเสร็จสิ้นเมื่อ 5 มี.ค.65
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อ
วันที่ 6-7 มี.ค.65 ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาดาเนินการ,ยัง
ไม่ถึงช่วงเวลาดาเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลา
ดาเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาดาเนินการ,ยังไม่ถึง
ช่วงเวลาดาเนินการ,ยังไม่ถึงช่วงเวลาดาเนินการ

โครงการสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างความรูแ้ ก่ผู้นา
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
รับเลือกตั้ง”ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Live)
- จัดสัมมนา Democracy Talk Series Season
2 ผ่าน Facebook Live

นางสาวจันทรา วิไลวรรณ โครงการบริหารวิทยาลัย
,นางสาวณิชากานต์ สง การเมืองการปกครอง
ขวัญ

350,000.00

147,504.22

42.14

49.00

46.30

1,000,000.00

854,177.97

85.42

28.00

28.00

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวนฤมล อินทร
ผู้นาทางความคิดและมี
ลักษณ์, นางสาวนทพร
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
มุสิกศิลป์
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

หลักสูตรผู้นายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย รุน่
ที่ 11 และ 12

65009 วิทยาลัยการเมืองการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน
ปกครอง
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวสุรยี ์พร ตั้งวิเศษ
ผู้นาทางความคิดและมี
ทรัพย์
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

65010 วิทยาลัยการเมืองการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
ปกครอง
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
3,590,000.00

65008 วิทยาลัยการเมืองการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน
ปกครอง
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

65011 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

นางสาวสิรณ
ิ ัฏฐ์ เพชรศรี
ชาติ, นางสาววิลาวัณย์
หงษ์นคร, นางสาวอติพร
แก้วเปีย

โครงการวิจัยการพัฒนา
เนื้อหาสาหรับ
ปัญญาประดิษฐ์ที่ให้
คาปรึกษา ด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น

94.49 มีการจัดประชุมวันที่ 30 มี.ค.65,ไม่มีการจัด
ประชุม,ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
100.00 ดาเนินการวางแผนการวิจัย,คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
กากับ ที่ 196/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2564/สรร
หานักวิจัย/ทาสัญญา เรียบร้อยแล้ว,นักวิจัยอยู่
ระหว่างดาเนินการศึกษาวิจัย

3

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
600,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
476,768.47

ร้อยละ
79.46

ค่าเป้าหมาย
30.80

ผลสาเร็จ
30.80

ร้อยละ
100.00 ออกแบบการศึกษาวิจัยและจัดทา TOR ,TU-RAC
ลงนามในสัญญา และจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อย
แล้ว,นักวิจัยเริม่ ลงพื้นที่ ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการวิจัย จานวน 13 แห่ง

โครงการวิจัยการ
บริหารงานและการจัดทา
บริการสาธารณะที่เป็น
เลิศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(Best
Practices)

661,000.00

525,017.24

79.43

27.80

27.80

100.00 ออกแบบการศึกษาวิจัยและจัดทา TOR เรียบร้อย
แล้ว,แต่งตั้งกรรมการกากับโครงการ สรรหา
นักวิจัยภายนอก จานวน 4 คน และทาสัญญา
เป็นที่เรียบร้อย,นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษา

โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการกระจาย
อานาจและประชาธิปไตย
ท้องถิ่น

315,000.00

202,146.00

64.17

47.60

47.60

100.00 ได้วางกรอบการศึกษาวิจัยโดยมีที่ปรึกษาคือ ผศ.
ดร.ทวิดา กมลเวชช ,จ้างนักวิจัยภายนอก
ดาเนินการศึกษาวิจัยจานวน 2 คน ได้แก่ 1. ผศ.
ดร. ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวนเงิน 100,000
บาท 2. อาจารย์ เอกวีร์ มีสุข อาจารย์ประจา
สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวนเงิน
100,000 บาท ,นักวิจัยเริม่ ดาเนินการศึกษาวิจัย

2,700,000.00

1,423,928.88

52.74

24.95

24.95

100.00 คาสั่งที่ 188/2564 ลงวันที่ 18 พ.ย.2564,
ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักวิจัยเสร็จสิ้น
แล้ว,ดาเนินการเรียบร้อย,สัญญาที่ พป
035/2565,จัดสัมมนา KPI AWARD TALK ครัง้ ที่
1 วันที่ 23 มี.ค. 65 และ ครัง้ ที่ 2 วันที่ 29 มี.ค.
65

65012 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร
, นางสาวสิรณ
ิ ัฎฐ์ เพชร
ศรีชาติ, นางสาวทวิติยา
สินธุพงศ์

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
และขับเคลื่อนการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น

65013 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร
, นางสาวสิรณ
ิ ัฏฐ์ เพชร
ศรีชาติ, นางสาวอติพร
แก้วเปีย

65014 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

นางสาวสิรณ
ิ ัฏฐ์ เพชรศรี
ชาติ, นางสาววิลาวัณย์
หงษ์นคร, นางสาวอติพร
แก้วเปีย

65015 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา โครงการรางวัล
พระปกเกล้าทองคาและ
รางวัลพระปกเกล้า
ประจาปี 2565

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

65016 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

65017 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค,
ผู้นาทางความคิดและมี
นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะ
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
กุล
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

65018 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

65019 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการ

นายภควัต อัจฉริยปัญญา โครงการเวทีท้องถิ่นไทย
, นางสาวทวิติยา สินธุ ประจาปี 2565
พงศ์

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
1,440,800.00

งบประมาณทื่ใช้ไป

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ร้อยละ
- #VALUE!

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

ค่าเป้าหมาย
11.50

ผลสาเร็จ
11.50

ร้อยละ
100.00 - วางแผนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม กันยายน 2565

หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี 2565

530,000.00

178,193.74

33.62

80.00

80.00

100.00 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว อ้างถึง คาสั่งที่
187/2563 ลงวันที่ 15 ต.ค.2563,ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว อ้างถึง
การประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2564 วันที่ 7
ธันวาคม 2564,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว อ้างถึง
บันทึก วปท.4/2565 เรือ่ ง ขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ฯ ประจาปี 2565 ลวท. 10 มกราคม 2565,
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ตามประกาศสถาบันพระปกเกล้าที่ 13/2565
ลว.14 กุมภาพันธ์ 2565,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.-11 มี.ค.2565,อยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวอติพร แก้วเปีย , โครงการพลเมืองยุคใหม่
นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา ชุมชนไร้ถัง

200,000.00

64,158.52

32.08

41.80

55.00

131.58 รับสมัคร อปท.จานนวน 8 แห่ง เข้าร่วมโครงการ
เรียบร้อยแล้ว ,จัดอบรมระหว่าง 7-11 ก.พ.65
(รวม 8 แห่ง),จัดอบรมระหว่าง 7-11 ก.พ.65
(รวม 8 แห่ง)

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวอติพร แก้วเปีย

300,000.00

150,000.00

50.00

43.90

43.90

100.00 อยู่ระหว่างการทาสัญญาจ้างการเขียนบทความ
วิชาการจานวน 3 เรือ่ ง

โครงการผลิตบทความ
และเอกสารทางวิชาการ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
500,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
27,859.51

ร้อยละ
5.57

ค่าเป้าหมาย
25.00

ผลสาเร็จ
25.00

150,000.00

61,488.90

40.99

49.00

49.00

100.00 ปีงบประมาณ 2565 ประชุมไปแล้ว จานวน 5 ครัง้

โครงการประเมิน
สถานการณ์ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศ
ไทย กรณึศึกษาการ
สารวจธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

1,534,000.00

1,501,445.31

97.88

36.00

36.00

100.00 ดาเนินการจัดทา TOR เพื่อเตรียมจัดจ้างสารวจ
ข้อมูลต่อไป,ดาเนินการจัดทาสัญญาเก็บข้อมูล
ภาคสนามครบถ้วนแล้ว จัดทาสัญญาจ้างเหมาทา
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างผู้รบั จ้างตาม
สัญญาดาเนินการเก็บข้อมูล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ น.ส.รัชวดี แสงมหะหมัด,
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
,นางสาววลัยพร ล้อ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
อัศจรรย์
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

โครงการสารวจความ
เชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ และ
การยกระดับการบริการ
สาธารณะ

2,000,000.00

1,915,026.19

95.75

44.30

44.30

100.00 สานักงานสถิติแห่งชาติวางแผนการลงพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูล,ทาสัญญาให้ทุนอุดหนุนกิจกรรมแล้ว,ผู้
รับจ้างส่งงานแล้ว

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวนิตยา โพธิน์ อก,
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย นางสาวอินทุอร แสงอรัญ,
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
นางสาวดวงจันทร์ ศิริ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
รักษ์โสภณ
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพ
การมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ประชาชน

345,000.00

317,909.76

92.15

39.60

39.60

100.00 จัดทา proposal, TOR เสร็จสิ้น,จัดทาสัญญาการ
เก็บข้อมูลร่วมกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองเสร็จสิ้น
,สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดการสนทนากลุ่ม
ชนเผ่าน 5 ภูมิภาค จานวน 5 ครัง้

65020 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวมนฤดี ทองกาพร้า หลักสูตรการเสริมสร้าง
ผู้นาทางความคิดและมี
,นางสาวปภาวรินทร์
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
วิวฒ
ั น์ศิลป์ชัย
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

65021 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

65022 สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย นางสาวรัชวดี แสงมหะ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
หมัด และนางสาววลัยพร
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ล้ออัศจรรย์
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

65023 สานักวิจัยและพัฒนา

65024 สานักวิจัยและพัฒนา

นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะ โครงการบริหารวิทยาลัย
กุล, นางสาวปภาวรินทร์ พัฒนาการปกครองท้องถิ่น
วิวฒ
ั น์ศิลป์ชัย

ร้อยละ
100.00 คาสั่งที่ 128/2564 ลงวันที่ 5 ก.ย.2564 และ
(แก้ไขเพิ่มเติมครัง้ ที่ 1) คาสั่งที่ 44/2565 ลงวันที่
23 ก.พ.2565,อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
300,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
262,140.00

ร้อยละ
87.38

ค่าเป้าหมาย
49.00

ผลสาเร็จ
49.00

ร้อยละ
100.00 ดาเนินการสัมภาษณ์ คณะผู้ก่อตั้ง คปต.จานวน 6
คน,ผู้รบั จ้างอยู่ระหว่างดาเนินการ

โครงการแนวทางการ
เสริมสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศ กรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้ GRB กับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

200,000.00

66,195.69

33.10

39.40

39.40

100.00 ผ่านการพิจารณา IRB ดาเนินกิจกรรมไป 1 ครัง้
อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการกับพื้นที่ ทัง้นึ้ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์โควิด,กาหนดจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร อปท.เข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมาย คือ อปท. 7 แห่ง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล , นาย
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

โครงการศึกษาประเด็น
สาคัญในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 เพื่อ
การพิจารณาปรับปรุง
แก้ไข (Big rock 5)

1,000,000.00

514,000.00

51.40

49.00

49.00

100.00 1.งานจัดจ้างเขียนประเด็นสาคัญที่พึง ผู้รบั จ้างมี
อยู่ระหว่างดาเนินการ 2.งานพิมพ์หนังสือ 7. เล่ม
ประเด็นแก้ไข รธน.ปี60 กาลังตรวจพิสูจน์อักษร

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

โครงการพัฒนาตัวแบบ
เพื่อขับเคลื่อนความ
ซื่อตรงในกลุ่มเยาวชนไทย
ระยะที่ 2 (โครงการ
ต่อเนื่อง)

370,000.00

178,188.50

48.16

24.90

24.90

100.00 (1)จัด workshop ครัง้ ที่ 1 รร.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัด
ช้างใหญ่) จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64
(2)จัด workshop ครัง้ ที่ 2 ณ รร.บ้านหมอ
พัฒนานุกูล จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 (3)จัด
workshop online รร.บ้านเจียรพัฒนา และ รร.
ชุมชนบ้านเขาสมิง จ.ตราด เมื่อวันที่ 31 ม.ค.65
(4)จัด workshop online ร.ร.สามชัยอุดมวิทย์
จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 9 และ 11 มี.ค.2565

65025 สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ ,
นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
,นางสาวนุชประภา โมกข์
ศาสตร์

โครงการบทบาทประชา
สังคมในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคม
และประชาธิปไตย

65026 สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล,
นางสาวรัชวดี แสงมหะ
หมัด, นางสาวนิตยา โพธิ์
นอก, นางสาววลัยพร ล้อ
อัศจรรย์

65027 สานักวิจัยและพัฒนา

65028 สานักวิจัยและพัฒนา

ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล, น.ส.
นิตยา โพธิน์ อก, ดร.เลิศ
พร อุดมพงษ์, นางสาว
ศุภนุช นงนุช, น.ส.วริศรา
อัมพรศิรธิ รรม
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
189,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
146,808.50

ร้อยละ
77.68

ค่าเป้าหมาย
36.80

ผลสาเร็จ
36.80

ร้อยละ
100.00 ทา proposal และแผนวิจัยเรียบร้อย พิจารณา
รับรอง IRB เรียบร้อยแล้ว,คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
กากับโครงการ ลงนามเรียบร้อย,อยู่ระหว่างเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกส.ส.พรรคก้าวไกล
และกลุ่มสื่อมวลชน

โครงการการเข้าถึงความ
ยุติธรรมตามกฎหมาย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม

258,000.00

46,516.66

18.03

40.00

40.00

100.00 ทา proposal และแผนวิจัยเรียบร้อย อยู่ระหว่าง
รอผลการพิจารณา IRB,แต่งตั้งกรรมการกากับ
โครงการเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและหน่วยงานรัฐ
กลุ่มแรงงาน และเยาวชน

โครงการศึกษาค่านิยม
ประชาธิปไตยในเยาวชน

800,000.00

782,518.93

97.81

40.80

40.80

100.00 ผ่านการพิจารณา IRB จัดจ้างทา pretest แล้ว
และเตรียมดาเนินการจัดจ้างสารวจข้อมูลต่อไป,
ดาเนินการจัดทาสัญญาเก็บข้อมูลภาคสนาม
เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างผู้รบั จ้างจัดเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล, น.ส. โครงการบริหารหน่วย
ทวิติยา สินธุพงศ์, นายณ จริยธรรมการวิจัยในคน
พจักร สนธิเณร, น.ส.ว
ริศรา อัมพรศิรธิ รรม,
น.ส.ดวงจันทร์ ศิรริ กั ษ์
โสภณ

278,000.00

112,554.07

40.49

55.00

55.00

100.00 ประชาสัมพันธ์เรียบร้อย,ประชุมกรรมการฯ ครัง้ ที่
6/2564 วันที่ 2 ธ.ค.64 ,ประชุมกรรมการครัง้ ที่
1/2565 วันที่ 4 ก.พ.65 ณ ห้องประชุม 1 ฝั่งทิศ
เหนือ,จัดการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคน
สาหรับงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ วันที่ 21-22
ก.พ.2565 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา มีผู้เข้าร่วม
การอบรมทั้งสิ้น 43 คน,ประชุมกรรมการครัง้ ที่
2-3/2565 วันที่ 18 และ 28 มี.ค.65 ณ ห้อง
ประชุมย่อย1-2

65029 สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล, น.ส.
อินทุอร แสงอรัญ, น.ส.
นุชประภา โมกข์ศาสตร์,
น.ส.วริศรา อัมพรศิรธิ รรม
, น.ส.ดวงจันทร์ ศิรริ กั ษ์
โสภณ

โครงการการศึกษาการ
สื่อสารทางการเมืองผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
เสริมสร้างประชาธิปไตย

65030 สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ดร.ถวิลวดี บุรกี ุล, น.ส.
อินทุอร แสงอรัญ, น.ส.
นิตยา โพธิน์ อก, น.ส.ว
ริศรา อัมพรศิรธิ รรม

65031 สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์,
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย นางสาววลัยพร ล้อ
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
อัศจรรย์
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

65032 สานักวิจัยและพัฒนา

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
230,800.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
116,357.42

ร้อยละ
50.41

ค่าเป้าหมาย
49.00

ผลสาเร็จ
49.00

นายวัชรา ธิตินันทน์ และ โครงการสร้างสานึก
น.ส.สุภารัตน์ พรมสวัสดิ์ พลเมือง

1,000,000.00

698,947.55

69.89

65.00

65.00

100.00 จัดอบรมโครงการสร้างสานึกพลเมือง วันที่ 14-17
ธันวาคม 2564 ณ บ้านปูรสี อร์ท จ.ตราด มีผู้เช้า
อบรมจานวน 60 คน,จัดกิจกรรมประกวดผลงาน
ของนักเรียนโครงการสร้างสานึกพลเมือง (Project
Citizen Showcase) วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ
โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายสุพจน์ พากเพียร,
นายชูศักดิ์ ปัญญามูล
,คณะทางาน BR5

1,437,000.00

81,168.68

5.65

60.00

60.00

100.00 - จัดทาหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
- ได้ทดลองหลักสูตรและคู่มือเพื่อนาไปปรับปรุง

65036 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวน้าผึ้ง จิ๋วปัญญา, โครงการพัฒนาหลักสูตร
นายวัชรา ธิตินันท์ และ ฝึกอบรมวิทยากรเพื่อ
คณะทางาน BR1
ส่งเสริมความรูท้ างการ
เมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (Big Rock 1)

6,157,000.00

3,333,857.13

54.15

59.20

59.20

100.00 จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณสาหรับ
การอบรมความรูเ้ กี่ยวกับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ให้กับผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

65037 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายชูศักดิ์ ปัญญามูล,
นายสุพจน์ พากเพียร
,คณะทางาน BR5

40.00

40.00

100.00 ได้วางแผนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในช่วง
เดือนพฤาภาคม 2565

65033 สานักวิจัยและพัฒนา

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวปิยะนาถ แท่ง
ทอง และนางดนยา พล
ไพรสรรพ์

65034 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

65035 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการบริหาร
สานักวิจัยและพัฒนา

โครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการรับฟัง
ความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรปู
(Big Rock 5)

โครงการจัดเวทีรบั ฟัง
ความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรปู
(Big Rock 5)

812,800.00

- #VALUE!

ร้อยละ
100.00 - จัดประชุมสานัก และบริหารจัดการงานทั่วไป
ของสานัก
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
1,325,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
1,222,168.59

ร้อยละ
92.24

ค่าเป้าหมาย
29.20

ผลสาเร็จ
29.20

ร้อยละ
100.00 ได้จัดทาสัญญาให้ทุนเพื่อดาเนินกิจกรรม และได้
โอนเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

โครงการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคมและชุมชนเพื่อ
พัฒนาประชาธิปไตยให้
ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ
(ศูนย์พัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง)

6,200,000.00

5,738,622.05

92.56

40.70

40.70

100.00 ได้พิจารณาทุนสนับสนุนสาหรับดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์ฯ ซึ่งขณะนี้ได้โอนเงินงวดที่ 1 เรียบร้อย
แล้ว

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวน้าผึ้ง จิ๋วปัญญา , โครงการผู้นาเยาวชนแห่ง
นางสาวสุนิสา ลัดดา
อนาคต
อาชชวะ

1,000,000.00

695,516.31

69.55

5.40

5.40

100.00 วางแผนจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน
2565

65041 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายชูศักดิ์ ปัญญามูล,
โครงการเสริมสร้างพลัง
นางสาวจารุวรรณ แก้วมะ พลเมืองเพื่อการ
โน
เปลี่ยนแปลงตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
เสมอภาคทางสังคม

300,000.00

31,316.46

10.44

29.80

29.80

100.00 ได้มีการประชุมสภาพลเมือง และจัดกิจกรรม
เลือกตั้งสมานฉันท์ 3 พื้นที่

65042 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายสุพจน์ พากเพียร,
โครงการอบรมวิทยากร
นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ หลักสูตรวิถีพลเมืองกับ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

625,000.00

601,000.61

96.16

18.45

18.45

100.00 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมในช่วงเดือน
เมษายน 2565

65038 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวสุนิสา ลัดดา
อาชชวะ และนายนว
กานต์ แท่งทอง

โครงการโรงเรียนพลเมือง

65039 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

น.ส.อรอุมา ภูมิบูรณ์ น.ส.
รุง่ นภา รุง่ รอด นายนว
กานต์ แท่งทอง นาย
อาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์

65040 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
335,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
221,373.24

ร้อยละ
66.08

ค่าเป้าหมาย
33.30

ผลสาเร็จ
33.30

ร้อยละ
100.00 อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย

โครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการเลือกตั้ง
สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ
ขายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ด

150,000.00

99,110.76

66.07

43.30

48.30

111.55 อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย

โครงการปลุกพลังเยาวชน
ชายแดนใต้

300,000.00

5,868.22

1.96

23.60

23.60

100.00 ได้วางแผนการจัดอบรมในเดือนเมษายน 2565

นางสาวสุภารัตน์ พรม
โครงการสื่อเพื่อสร้าง
สวัสดิ์,นายวัชรา ธิตินันท์ สานึกพลเมือง

300,000.00

21,638.45

7.21

22.50

22.50

100.00 อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม

นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ โครงการบริหารสานัก
ส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

150,000.00

73,643.63

49.10

49.00

49.00

100.00 มีการจัดประชุมสานัก และบริหารจัดการงาน
ทั่วไปของสานัก

65043 สานักส่งเสริม
1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์
การเมืองภาคพลเมือง สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ,นายสุพจน์ พากเพียร
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

โครงการวิจัยความเป็น
พลเมืองไทยกับการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิรปู ด้าน
การเมือง

65044 สานักส่งเสริม
1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวจารุวรรณ แก้วมะ
การเมืองภาคพลเมือง สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โน,นายชูศักดิ์ ปัญญามูล
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

65045 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวสุนิสา ลัดดา
อาชชวะ,นางสาวน้าผึ้ง
จิ๋วปัญญา

65046 สานักส่งเสริม
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การเมืองภาคพลเมือง และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

65047 สานักส่งเสริม
7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
การเมืองภาคพลเมือง พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

65048 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

นางสาวศันสนีย์ ท้วม
เทียบ , นางสาววัชรา เชิง
หอม , นายธนากร ธน
ไพโรจน์

65049 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
นางสาวจิตสุภา หวังศิริ
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
สมบูรณ์, นางสาวอังคณา
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา ดวงแป้น
และพัฒนาการประชาธิปไตย

65050 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
นายธนากร ธนไพโรจน์ , โครงการส่งเสริมการ
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
นางสาวพจมาลย์ พุดมี เรียนรูป้ ระชาธิปไตย
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

65051 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
นางสาวแพรวชมพู ชุณห
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
อุไร, นางสาวจิตสุภา
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา หวังศิรสิ มบูรณ์
และพัฒนาการประชาธิปไตย

65052 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา
65053 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

โครงการบริหาร
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการนิทรรศการ
เคลื่อนที่และสื่อการ
เรียนรูพ้ ระปกเกล้าศึกษา
(Mobile
Museum)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
15,550,200.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
12,936,524.03

ร้อยละ
83.19

ค่าเป้าหมาย
53.40

ผลสาเร็จ
53.40

4,436,600.00

239,496.00

5.40

8.25

8.25

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

ร้อยละ
100.00 - มีการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ การ
บารุงรักษาระบบต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ฯ ตาม
สัญญาจ้าง
-จัดทาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
100.00 อยู่ในระหว่างทาสัญญาและเตรียมการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับครัง้ ที่ 1 เพื่อหารือแนวทาง
ในการจัดทาและเสนอแผนงานเพื่อดาเนินการ
ตรวจรับงานงวดที่ 1

4,027,500.00

4,027,500.00 100.00

53.20

53.20

100.00 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง

โครงการนิทรรศการ
หมุนเวียน/ชั่วคราว
(Temporary
Exhibition)

900,000.00

- #VALUE!

0.00

0.00

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
นางสาวแพรวชมพู ชุณห
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
อุไร, นางสาวจิตสุภา
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา หวังศิรสิ มบูรณ์
และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการอนุรกั ษ์และ
ขยายความโบราณวัตถุที่
เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7
และสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณีฯ

305,000.00

64,019.00

20.99

44.00

44.00

100.00 ดาเนินการขยายความโบราณวัตถุ

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
นางฉัตรบงกช ศรีวฒ
ั น
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
สาร, นางสาววัชรา เชิง
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา หอม
และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการวิจัยพระปกเกล้า
ศึกษา

300,000.00

153,581.00

51.19

38.50

51.00

132.47 วางแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว,อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง,อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
และจัดทารายงานความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1,เตรียม
ส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัยครัง้ ที่ 1 เรียบร้อย
แล้ว,อยู่ในระหว่างดาเนินงาน

#DIV/0! อยู่ในระหว่างการจัดทา TOR และหาข้อมูล
สาหรับจัดทานิทรรศการ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

65054 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
นางสาวปฐมาวดี วิเชียร
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
นิตย์, นางสาวพจมาลย์
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา พุดมี
และพัฒนาการประชาธิปไตย

65055 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

65056 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
นางสาวทัศยา นากปุณ
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
บุตร, นางสาวศิรเิ พ็ญ
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา วรปัสสุ
และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรูด้ ้านการเมือง
การปกครองสังคม และ
ประชาธิปไตย

นางสาวอังคณา ดวงแป้น โครงการพิพิธสาระภัณฑ์
, นางสาวศันสนีย์ ท้วม
เทียบ , นางสาววัชรา เชิง
หอม

โครงการศูนย์ข้อมูล
พระปกเกล้าศึกษา

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
300,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
202,873.00

ร้อยละ
67.62

ค่าเป้าหมาย
45.90

ผลสาเร็จ
51.00

ร้อยละ
111.11 นักวิจัยได้ดาเนินการจัดทา TOR และ Proposal
เรียบร้อยแล้ว,เรียบร้อยแล้ว,อยู่ในระหว่างเก็บ
ข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า,เตรียมส่ง
รายงานความก้าวหน้าวิจัยครัง้ ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
,อยู่ในระหว่างดาเนินงาน

100,000.00

46,988.88

46.99

50.00

50.00

100.00 จัดกิจกรรม “Virtual Museum Game :
ซับซ้อนซ่อนภาพ ” ระหว่างวันที่ 21 มกราคม –
17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดเป็นกิจกรรมใน
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Fan page และ
Instagram King Prajadhipok Museum
จานวน 3 ครัง้ เชื่อมโยงการหาคาตอบจาก
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) มีผู้
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 284 คน (แบบไม่นับซ้า 175
คน) และมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual
Museum) ในช่วงระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
ทั้งสิ้น 696 ครัง้ (Session) และได้ประเมินผล
กิจกรรมโดยใช้การประเมินความพึงพอใจแบบ
ออนไลน์ 1 ครัง้ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม มี
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 105 คน โดยมีผลรวม
ของความพึงพอใจต่อกิจกรรมเท่ากับ 4.59 อยู่ใน
ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด”

280,000.00

79,376.00

28.35

75.10

75.50

100.53 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการเสด็จฯ ญี่ปุ่นของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สาหรับ
จัดทาหนังสือเกี่ยวกับการเสด็จฯดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว,ระหว่างดาเนินการ,ระหว่าง
ดาเนินการ,ระหว่างดาเนินการ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

65057 พิพิธภัณฑ์
6.ส่งเสริมและพัฒนา
พระบาทสมเด็จ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านพระปกเกล้า
ศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้ ้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

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

65058 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายณัฏฐพล สอนสุภาพ , โครงการพัฒนาระบบ
นายเกรียงเดช วัฒนะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
กุมาร , นายชนันต์ กันตัน สนับสนุนการบริการ
วิชาการและการจัด
การศึกษาอบรม

65059 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

65060 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณทื่ใช้ไป

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

-

ร้อยละ
-

ค่าเป้าหมาย
15.00

ผลสาเร็จ
10.50

23,499,500.00

23,368,856.18

99.44

28.05

32.65

116.40 ได้ดาเนินการสารวจความต้องการและความ
จาเป็นในการใช้งาน และออกแบบระบบภาพ
ระบบเสียง ของห้องประชุมศักดิเดชน์ภูวไนยห้องประชุมสุโขทัยธรรมราชาเรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
,อยู่ระหว่างดาเนินการ,ได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการงานโสต
ทัศนศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบครึง่
ปีแรก และสรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้
คะแนน 4.64 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)

นายธราดล พันธ์พืช ,
โครงการพัฒนาและ
นายสุขสันต์ สุภาพรหม , ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง เพื่อการวิจัยและการ
บริหาร

5,441,850.00

2,062,317.40

37.90

37.45

37.45

100.00 ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นายธราดล พันธ์พืช ,
โครงการค่าบารุงรักษา
นายสุขสันต์ สุภาพรหม , ระบบเทคโนโลยีและ
นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะ สารสนเทศ
ยาง นายณัฏฐพล สอน
สุภาพ

7,032,360.00

4,747,521.09

67.51

40.60

40.60

100.00 บารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามสัญญา
จ้าง

โครงการสัมมนาวิชาการ
พระปกเกล้าศึกษา และ
ส่งเสริมองค์ความรู้
ประชาธิปไตยไทย

งบประมาณที่ได้รับ
62,000.00

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ร้อยละ
70.00 วางแผนการสัมมนา และระบุวนั สัมมนาแล้ว
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

65061 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
รูปของการศึกษาอบรมทาง
สมรรถนะสูงและสากล
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ , โครงการองค์ความรูด้ ้าน
นายน่านนที บัวอิ่น
การเมืองการปกครอง
(ฐานข้อมูล)

65062 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

นางอภิรมย์ สุวรรณชาติ , โครงการพัฒนาระบบ
นายน่านนที บัวอิ่น ,
สารสนเทศองค์กร
นางระพีพรรณ ทิว
อิเล็กทรอนิกส์
สระแก้ว

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
300,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
235,457.00

ร้อยละ
78.49

ค่าเป้าหมาย
42.25

ผลสาเร็จ
48.00

ร้อยละ
113.61 ประสานงาน เขียน TOR การเขียนบทความสั้น
รวมจานวน 84 บทความ,ผู้เขียนส่งบทความแล้ว
จานวน 8 บทความ,ส่งให้ผู้ทรงคุวฒ
ุ ิพิจารณา
บทความแล้วจานวน ทั้งสิ้น 8 บทความ,นาขึ้นเว็บ
เผยแพร่ แล้ว 8 บทความ

524,200.00

501,338.57

95.64

64.75

52.50

81.08 ดาเนินการศึกษาแนวทางการทางาน และทาเรือ่ ง
ขอใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้อัพเกรดเวอร์
ชั่นให้สามารถใช้ลายเซ็นดิจติทัลได้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ,จัดทา TOR ของ
ระบบ และทาเรือ่ งขออนุมัติดาเนินการในหลักการ
เรียบร้อย,อยู่ระหว่างการคัดเลือก บริษัทฯ เพื่อ
ออกแบบและติดตั้งระบบ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

65063 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
รูปของการศึกษาอบรมทาง
สมรรถนะสูงและสากล
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

ผู้รับผิดชอบ

นางสาววันเพ็ญ
หมอนทอง, นายไตรเก้า
หาญมนตรี

โครงการ

โครงการห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
500,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
229,154.65

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ร้อยละ
45.83

ค่าเป้าหมาย
54.60

ผลสาเร็จ
57.95

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

ร้อยละ
106.14 1. ซื้อหนังสืหนังสือต่างประเทศ จานวน 2
รายการ 2. ทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้สานัก/
วิทยาลัย ต่างๆ คัดเลือกรายชื่อหนังสือเพื่อให้
ห้องสมุดจัดซื้อ,1. ลงทะเบียน และเตรียมเล่ม
จานวน 22 รายการ 2. วิเคราะห์หมวดหมู่ จานวน
83 รายการ,1. บริการอ่าน 144 ครัง้ 2. บริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 141 ครัง้ 3. บริการ
KPI ebook Application 208 ครัง้ 4. บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดกฎหมาย 4 ครัง้ 5. บริการดาวน์
โหลดเอกสารฉบับเต็ม 8,159 ครัง้ 6. เว็บไซต์
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 24,996 ครัง้ 7.
บริการ Wifi 21 ครัง้ ,สร้าง ebook เพื่อเผยแพร่
ผ่าน KPI ebooks Application จานวน 16 เรือ่ ง
,บันทึกผลงานวิชาการของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อ
เผยแพร่ในฐานข้อมูล TDC จานวน 21 เรือ่ ง,
แนะนาหนังสือใหม่ในเพจ facebook ห้องสมุด
จานวน 6 เรือ่ ง

,สแกนภาพหน้าปกหนังสือภาษาไทย หมวด J-K,
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยภาพรวมใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 (ร้อยละ 95)
65064 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
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 ดาเนินการแล้วในเดือนมีนาคม 2565,ดาเนินการ
ประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565,
ดาเนินการเมื่อวันที่ 18 ม.ค.65,ประชุมกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

65065 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์ โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
, นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

65066 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

น.ส.จินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ , โครงการรณรงค์ส่งเสริม
น.ส.วรรัตน์ ชัยชนะ
ความเป็นพลเมือง

65067 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ,
นางสาวจินห์จุฑา ลิ้ม
สวัสดิ์, นางนราวรรณ
อธิวาสนพงศ์, นางสาว
ชยานิษฐ์ ไกรจิรารุลักษณ์

โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
2,867,505.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
1,770,510.07

ร้อยละ
61.74

ค่าเป้าหมาย
52.71

ผลสาเร็จ
57.81

ร้อยละ
109.68 อยู่ระหว่างการเขียนเนื้อหา,ดาเนินการจัดพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการ
จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการจัดพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่าง
รวบรวมข่าว/กิจกรรม ในรอบการพิมพ์,
ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ,ดาเนินการจัดพิมพ์
หนังสือ KPI year book 2021,จัดพิมพ์หนังสือ
"รัฐ ท้องถิ่นฯ" จานวน 1,500 เล่ม,อยู่ระหว่างการ
เขียนบทความ,ผลิต infographic "TIMELINE
เลือกตั้ง อบต.",ผลิต infographic "TIMELINE
เลือกตั้ง ผู้วา่ กทม."

1,349,500.00

36,246.60

2.69

16.40

15.00

91.46 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ และวางแผนการ
ผลิตสื่อแล้ว

672,000.00

143,416.20

21.34

48.05

48.05

100.00 ดาเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้แก่
การผลิตรายการวิทยุ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งาน/กิจกรรมของสถาบันผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

65068 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์การทั้งในและต่างประเทศ สมรรถนะสูงและสากล
เพื่อการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

น.ส. ศิรกิ มล จันทรปัญญา โครงการงานเครือข่ายใน
นายเวนเดล แคเธอ
และต่างประเทศ
เรนชัค นางสาวณัฏฐ์นิดา
ปิติมล

65069 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

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

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการงานแผน ติดตาม
และประเมินผล

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
650,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
194,969.51

ร้อยละ
30.00

ค่าเป้าหมาย
42.00

ผลสาเร็จ
47.80

1,414,000.00

650,359.98

45.99

49.30

49.30

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

ร้อยละ
113.81 โครงการดาเนินงานเสร็จสิ้น วันที่ 16-17
พฤศจิกายน 2564,โครงการเสร็จสิ้น แต่ไม่ได้ใช้
งบประมาณ65068,ยังไม่ถึงกาหนดเวลาตาม
แผนงาน,ดาเนินกิจกรรมการอบรมในวันที1่ -2
ธันวาคม 2564,ได้ปรับวันที่จัดงานเป็น 15 มิ.ย.
และปรับกาหนดการใหม่,ประสานงานและ
กาหนดกรอบการจัดWebinar ,ประสานงานและ
กาหนดกรอบการจัดWebinar

100.00 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครัง้ ที่ 3/2565
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น.
นาฬิกา โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อ
พิจารณา (ร่าง) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรสถาบันต่อวิธกี ารติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของสถาบันที่ผ่านมา โดย
คณะกรรมการติดตามฯ,ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ทุกสานัก/
วิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565,คณะกรรมการ
ติดตามฯ นาเสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานรอบครึง่ ปีหลัง 2564 ต่อสภา
สถาบันพระปกเกล้าเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
530,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
314,903.86

ร้อยละ
59.42

ค่าเป้าหมาย
49.00

ผลสาเร็จ
49.00

โครงการผลิตสื่อส่งเสริม
ความรูท้ างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข(Big Rock 1)

2,394,400.00

1,873,255.41

78.23

29.00

81.00

โครงการผลิตสื่อการ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรปู (Big Rock
5)

2,394,400.00

1,350,358.74

56.40

27.60

24.80

65070 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

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

โครงการบริหารงาน
หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

65071 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

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

65072 หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

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

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

ร้อยละ
100.00 ประชุมผู้บริหาร ครัง้ ที่ 3/2565 วันพุธที่ 9
มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมราไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า และ
ประชุมออนไลน์ (Zoom) เพื่อ 1. รายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามที่ได้รบั
มอบหมายจากการประชุมผู้บริหาร ครัง้ ที่
2/2565, 2. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับเดือนกุมภาพันธ์
2565, 3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและ
ความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 4. (ร่าง)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หลักสูตรวุฒิบัตรการ
พัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสาหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง
สถาบันพระปกเกล้า กับ สานักงาน
279.31 ได้ผลิตชุดสื่ออบรมเพื่อเผยแพร่ความรูท้ างการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จานวน 600 ชุด

89.86 มีการประชุมกรรมการจัดจ้างผลิตสื่อวีดิโอการ
อบรมวิทยากรกระบวนการ,วางแผนการผลิตสื่อ
ปชส.และแผนงานปชส.,ติดต่อประสานงานการ
ผลิตสื่อ และรายละเอียดของการปฏิบัติงาน,
ดาเนินการตามแผนงาน,ยังไม่กาหนดเวลา
ดาเนินการตามแผน
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
1,564,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
688,247.75

ร้อยละ
44.01

ค่าเป้าหมาย
16.10

ผลสาเร็จ
16.10

โครงการประเมินผลการ
ดาเนินงานของรัฐสภา
ตามกรอบแนวคิดของ IPU

470,000.00

325,600.00

69.28

11.05

11.05

100.00 ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาตัวชี้วดั และวาง
แผนการลงพื้นที่แต่ละภูมิภาค รวมถึงการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของฝ่ายนิติ
บัญญัติ

203,000.00

10,609.80

5.23

43.85

43.85

100.00 อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร โครงการสนับสนุน
ของรัฐสภา
, นางสาวปัทมา สูบกา สารสนเทศเพือ่ การ
ปัง,นางสาวอัจจิมา แสง ทางานของสมาชิกรัฐสภา
รัตน์, นายกิฎาพล ภัทร
ธรรมา,นางกันธรัตน์ ลา
เทศ,นางสาวอภิญญา ส่ง
ทวน

1,000,000.00

487,584.50

48.76

37.70

37.70

100.00 ได้ดาเนินการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศแก่
สมาชิกรัฐสภาตามการร้องขอ

65077 สานักส่งเสริมวิชาการ 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร, หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วย
ของรัฐสภา
นางสาวอภิญญา ส่งทวน และผู้ปฏิบัติงานของ
สมาชิกรัฐสภา

1,155,900.00

429,211.41

37.13

45.00

45.00

100.00 ได้วางแผนการจัดหลักสูตรอบรมในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2565

65078 สานักส่งเสริมวิชาการ 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ นายณวัฒน์ ศรีปัดถา,
ของรัฐสภา
นายกิฎาพล ภัทรธรรมา

1,171,000.00

476,849.65

40.72

45.00

45.00

100.00 ได้วางแผนการจัดหลักสูตรอบรมในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2565

65073 สานักส่งเสริมวิชาการ 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร, โครงการศึกษาวิเคราะห์
ของรัฐสภา
นางกันธรัตน์ ลาเทศ
ร่างกฎหมายและ
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

65074 สานักส่งเสริมวิชาการ 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ นายณวัฒน์ ศรีปัดถา,
ของรัฐสภา
นางกันธรัตน์ ลาเทศ

65075 สานักส่งเสริมวิชาการ 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ นางสาวอัจจิมา แสงรัตน์
ของรัฐสภา
,นายณวัฒน์ ศรีปัดถา,
นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร,
นางกันธรัตน์ ลาเทศ

65076 สานักส่งเสริมวิชาการ 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา
รัฐสภา

หลักสูตรวุฒิบัตร
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ชานาญการประจาตัว
สมาชิกรัฐสภา

ร้อยละ
100.00 ได้จัดทาสัญญาจ้างศึกษาวิเคราะห์รา่ งกฎหมายแล้ว
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

โครงการอุดหนุน
ทุนการศึกษาหลักสูตร
ของสถาบันพระปกเกล้า
เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ก่
สมาชิกรัฐสภา

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
1,000,000.00

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

งบประมาณทื่ใช้ไป
12,349.50

ค่าเป้าหมาย
49.00

ผลสาเร็จ
49.00

53.00

45.00

84.91 ได้หารือผู้บริหารเรือ่ งประเด็นในการจัดทา
บทความ ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การจัดทาประเด็นบทความ ทาให้ต้องมีการ
ปรับแก้ไขประเด็นในการทาบทความ,อยู่ระหว่าง
ขอความเห็นผู้บริหาร และทาบทามผู้เขียน
บทความ

52.89

49.00

49.00

100.00 จัดประชุมสานัก และบริหารจัดการงานทั่วไปของ
สานัก

2,120,843.16

27.46

22.40

22.40

100.00 จัดอบรมหลักสูตรตามแผนที่ได้วางไว้

36,692.05

27.18

48.60

68.00

139.92 กาลังดาเนินการ,ดาเนินการเรียบร้อย,จัดส่ง
เอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว,ดาเนินการ
เรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการ
เรียบร้อย,กาลังดาเนินการ

65079 สานักส่งเสริมวิชาการ 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา
รัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น,
ของรัฐสภา
นายเจษฎากร อรภักดี

65080 สานักส่งเสริมวิชาการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
รัฐสภา
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร , โครงการ KPI YEARBOOK
นางสาวอัจจิมา แสงรัตน์,
นางสาวปัทมา สูบกาปัง

483,000.00

65081 สานักส่งเสริมวิชาการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
รัฐสภา
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น,
นายเจษฎากร อรภักดี

100,000.00

52,891.16

65082 สานักสันติวธิ แี ละธรร
มาภิบาล

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม
ผู้นาทางความคิดและมี
และนางสาวศุภมาศ
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
วิรยิ ะสกุลพันธุ์
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

7,723,720.00

65083 สานักสันติวธิ แี ละธรร
มาภิบาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

135,000.00

โครงการบริหารสานัก
ส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม
สันติสุข รุน่ ที่ 13

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา โครงการชุดสื่อความรู้
ดร.อภิญญา ดิสสะมาน สันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล
นางสาววิลาสินี โสภาพล
นางสาวประภาพร วัฒ
นพงศ์ นางสาวพัชรา
เสริมตระกูล

ร้อยละ
1.23

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

- #VALUE!

ร้อยละ
100.00 ยังไม่มีผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
250,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
8,800.00

ร้อยละ
3.52

ค่าเป้าหมาย
5.00

ผลสาเร็จ
5.00

135,000.00

81,111.04

60.08

49.00

49.00

100.00 จัดประชุมสานัก และบริหารจัดการงานทั่วไปของ
สานัก

โครงการวิจัยพัฒนา
ตัวชี้วดั และวัดระดับ
สันติภาพในสังคมไทย
(Thai Peace Index)

500,000.00

462,650.63

92.53

12.30

15.60

126.83 ดาเนินการส่ง tor ให้ฝ่ายพัสดุวนั ที่ 2 ธ.ค.64,
ดาเนินการเรียบร้อย /สัญญาจ้างลงนามวันที่ 25
ม.ค.65,อยู่ระหว่างดาเนินการ

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววิลาสินี โสภาพล
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย และนางสาวประภาพร
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
วัฒนพงศ์
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

โครงการวิจัยขับเคลื่อน
กลไกการสร้างความไว้ใจ
(Trust Building) ของรัฐ
ด้วยนโยบายพหุ
วัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

400,000.00

18,056.03

4.51

44.40

30.50

68.69 ดาเนินการเรียบร้อย ,ดาเนินการเรียบร้อย,
ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย,
ดาเนินการยื่นเรียบร้อยและรอผลการพิจารณา,
ดาเนินการเรียบร้อย,กาลังดาเนินการวางแผนใน
การดาเนินกิจกรรม

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ น.ส.อภิญญา ดิสสะมาน
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย และน.ส.สุนิศา ชุดทอง
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

โครงการวิจัยการสารวจ
แผนที่ข้อมูลประเด็น
ความขัดแย้งในประเทศ
ไทย( Conflict Mapping
Thailand )

500,000.00

338,490.46

67.70

43.25

43.25

65084 สานักสันติวธิ แี ละธรร
มาภิบาล

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งใน
รูปของการศึกษาอบรมทาง
วิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความรูท้ างการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวศุภมาส วิรยิ ะ
ผู้นาทางความคิดและมี
สกุลพันธุ์ / นางสาวธิดา
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
รัตน์ เกษีสม
ประชาธิปไตยอย่างสุจริต
และชอบธรรม ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

65085 สานักสันติวธิ แี ละธรร
มาภิบาล

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

65086 สานักสันติวธิ แี ละธรร
มาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St1.การพัฒนาองค์ความรู้ ดร. ชลัท ประเทือง
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รัตนา/นางสาวพัชรา
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
เสริมตระกูล
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

65087 สานักสันติวธิ แี ละธรร
มาภิบาล

65088 สานักสันติวธิ แี ละธรร
มาภิบาล

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร/
เครือข่ายในการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข

นางสาวพัชรา เสริม
โครงการบริหารสานัก
ตระกูล/นายสฤษฎ์ กรวย สันติวธิ แี ละธรรมาภิบาล
ทอง

ร้อยละ
100.00 ได้วางแผนการจัดอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม
2565

100.00 ได้จัดทาสัญญาจ้างวิจัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เก็บข้อมูล
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รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ
100,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
69,932.10

ร้อยละ
69.93

ค่าเป้าหมาย
49.00

ผลสาเร็จ
49.00

ร้อยละ
100.00 จัดประชุมสานัก และบริหารจัดการงานทั่วไปของ
สานัก

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

1,636,800.00

154,724.90

9.45

42.50

45.00

105.88 รอสถานการณ์โควิดคลีคลายดีขึ้น,อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตรวจปรูฟ หลักสุตรการเตรียมความ
พร้อมนักการเมืองระดับชาติ,ดาเนินการจัด
กิจกรรมบรรยายสาธารณะ EP.7-8 แล้ว,
ดาเนินการเสร็จแล้ว,ดาเนินการเสร็จแล้ว,อยู่
ระหว่างขอใบเสนอราคา,ได้รบั การอนุเคราะห์ให้
เข้าใช้พื้นที่เพื่อเปิดรายวิชาบนระบบ Thai Mooc

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St7. การพัฒนานวัตกรรม
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ดร.สติธร ธนานิธโิ ชติ,
โครงการจับตา
ขวัญข้าว คงเดชา, สุนิสา สถานการณ์ความรูด้ ้าน
แก้วทอง, ภูรภิ ัทร์ เครือ การพัฒนาประชาธิปไตย
นพรัตน์

870,000.00

386,751.27

44.45

48.20

48.20

100.00 ได้จัดทาสัญญาจ้างวิจัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เก็บข้อมูล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St7. การพัฒนานวัตกรรม
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ภูรภิ ัทร์ เครือนพรัตน์,
โครงการพัฒนานวัตกรรม
ขวัญข้าว คงเดชา, สุนิสา ประชาธิปไตยและความรู้
แก้วทอง
ด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตยโดยวิธกี าร
ระดมความคิดเห็นแบบ
สร้างสรรค์ (Creative
Sandbox Method)

480,000.00

18,651.50

3.89

48.40

38.00

78.51 อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมเทศกาลเกม
ประชาธิปไตย

65089 สานักบริการวิชาการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง,
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์

โครงการบริหารสานัก
บริการวิชาการ

65090 สานักนวัตกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรูค้ วาม
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่
ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

นางสาวณัฐปภัสร์ รัต
นพรบุญ,นางสาวสุธาสินี
วิจิตรอินทรมาศ

65091 สานักนวัตกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย

65092 สานักนวัตกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย

23

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2564 ถึง 31/03/2565
รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

65093 สานักนวัตกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อ St7. การพัฒนานวัตกรรม
สร้างองค์ความรูแ้ ละเสนอแนะ เพื่อประชาธิปไตย
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ

ขวัญข้าว คงเดชา, สุนิสา โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญ
แก้วทอง, ภูรภิ ัทร์ เครือ ศึกษา (Big Rock5)
นพรัตน์

65094 สานักนวัตกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

นางสาวสุธาสินี วิจิตร
อินทรามาศ, นางสาว
ณัฐปภัสร์ รัตนพรบุญ

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

รวมงบประมาณ

โครงการบริหารสานัก
นวัตกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประสิทธิภาพการดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
1,000,000.00

งบประมาณทื่ใช้ไป
100,396.88

ร้อยละ
10.04

ค่าเป้าหมาย
46.00

ผลสาเร็จ
46.00

100,000.00

37,883.67

37.88

49.00

49.00

299,729,735.00

164,509,368.33

54.89

41.32

40.35

ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ

ร้อยละ
100.00 จัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินงานวิจัยเสร็จสิ้น และอยู่
ระหว่างการดาเนินงานเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

100.00 จัดประชุมสานัก และบริหารจัดการงานทั่วไปของ
สานัก

97.65
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