รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

1

รหัส
โครงการ
64001

2

64002

3

64003

4

64004

5

64005

6

64006

หน่วยงาน

งานส่วนกลาง

พันธกิจ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ
สมรรถนะสูงและสากล
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

สานักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
สานักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
สานักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
สานักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

ยุทธศาสตร์

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

โครงการงานประชุมวิชาการ P-03 จานวนครั้งการจัดประชุม/
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ

โครงการเงินเดือน
โครงการสนับสนุนการทางาน
สถาบันพระปกเกล้า
โครงการบริหารสานักงาน
เลขาธิการ
โครงการพัฒนาบุคลากร

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการพัฒนาเครื่องมือทาง
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย นโยบายและการสื่อสารของ
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พรรคการเมือง

P-04 จานวนผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ
P6-09 ร้อยละความสาเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
P6-10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
การให้บริการงานสนับสนุน
P6-10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
การให้บริการงานสนับสนุน
K6-2/2.1/1 ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP)
(พิจารณาจากร้อยละของหัวข้อการ
อบรม และร้อยละของจานวน
บุคลากรที่ได้รับการอบรม ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล)

หน่วยนับ

ครั้ง

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
1.00
100.00
7,000,000.00
6,985,140.03
99.79

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

คน

500.00

2,939.00

100.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

111,378,500.00

104,398,143.25

93.73

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ

4.21

4.26

100.00

13,145,400.00

12,366,314.48

94.07

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ

4.21

4.26

100.00

6,596,000.00

5,969,938.65

90.51

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

2,080,000.00

1,327,767.41

63.83 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่ ได้เลื่อนการจัดกิจกรรม และปรับ
สามาถรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์
บุคลากรในบางหลักสูตรตามแผนที่วางไว้
ได้

K6-2/2.1/2 ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการ หรือสนับสนุนคนเก่ง
ในองค์กร (Talent Management)

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

K6-2/2.2/1 ร้อยละของบุคลากรที่
มีการปฏิบัติตามค่านิยม KPI D

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

K6-2/2.3/1 จานวนกิจกรรมที่
เสริมสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน และ
นาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace)

กิจกรรม

2.00

2.00

100.00

K1-1/1.2/1 จานวนผลงานวิจัยที่
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิม

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

443,000.00

418,119.43

94.38

ไม่มี

ไม่มี

1

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
สารวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทาง
สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองที่สาคัญ
7

8

9

64007

64008

64009

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

หน่วยนับ

เรื่อง

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
1.00
100.00

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการศึกษาและพัฒนา
K1-1/1.2/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ระบบการเงินของพรรคการเมือง ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
เดิม

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

K1-3/3.2/1 จานวนผลงานวิจัยของ
สถาบันที่มีการนาไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พื้นที่

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

K1-1/1.2/1 จานวนผลงานวิจัยที่
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิม

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

K1-3/3.2/1 จานวนผลงานวิจัยของ
สถาบันที่มีการนาไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พื้นที่

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

หลักสูตรการเมืองการปกครอง K2-1/1.1/1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในระบอบประชาธิปไตย
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่
24-25

ระดับ

4.21

4.52

100.00

K2-1/1.1/2 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

85.00

99.27

100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ร้อยละ

75.00

82.71

100.00

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการศึกษาและพัฒนา
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับ
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
เลือกตั้ง

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

356,400.00

349,602.50

98.09

ไม่มี

ไม่มี

338,420.00

327,295.38

96.71

ไม่มี

ไม่มี

8,600,000.00

4,291,165.35

49.90 จากสถานการณ์ COVID 19 ไม่สามารถ ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรตามแผน หลักสูตรเป็นรูปแบบออนไลน์
ที่วางไว้ได้
ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ และ
กิจกรรมการศึกษาดูงานออนไลน์
(One day Trip)

2

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

10

11

รหัส
โครงการ
64010

64011

12

64012

13

64013

หน่วยงาน

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง
วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

พันธกิจ

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล
St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบ K2-1/1.1/1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 10-11
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หน่วยนับ

ระดับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
4.21
4.61
100.00
3,590,000.00
2,664,579.99
74.22

K2-1/1.1/2 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

85.00

97.12

100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
K2-1/1.1/4 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
K2-2/2.1/1 จานวนหลักสูตร
เป้าหมายที่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้
มีความทันสมัย/ตอบโจทย์สังคม

ร้อยละ

75.00

97.12

100.00

ร้อยละ

50.00

98.00

100.00

หลักสูตร

1.00

1.00

100.00

โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง P-03 จานวนครั้งการจัดประชุม/
ความรู้แก่ผู้น าทางการเมือง สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ
และการบริหาร

ครั้ง

3.00

13.00

100.00

P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ
P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม

ระดับ

4.21

4.30

100.00

ครั้ง

13.00

16.00

เรื่อง

1.00

1.00

โครงการบริหารวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหา K1-1/1.2/1 จานวนผลงานวิจัยที่
สาหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ให้
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
คาปรึกษา ด้านการบริหารงาน เดิม
ท้องถิ่น

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

75,000.00

74,587.25

99.45 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่ ปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเป็น
สามาถรจัดสัมมนาในห้องสัมมนาได้
แบบออนไลน์

100.00

350,000.00

341,769.79

97.65

ไม่มี

ไม่มี

100.00

500,000.00

473,691.69

94.74

ไม่มี

ไม่มี

3

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
1.00
100.00
500,000.00
469,894.43
93.98

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

14

64014

วิทยาลัยพัฒนาการ 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กระจายอานาจและ
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ประชาธิปไตยท้องถิ่น

K1-1/1.2/1 จานวนผลงานวิจัยที่
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
เดิม

เรื่อง

15

64015

วิทยาลัยพัฒนาการ 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการวิจัยประเมินการ
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ประจาปี 2564
(Decentralization report)

K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
สารวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทาง
สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองที่สาคัญ

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

345,000.00

296,184.96

85.85

ไม่มี

ไม่มี

16

64016

วิทยาลัยพัฒนาการ 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กร K1-3/3.2/1 จานวนผลงานวิจัยของ
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
สถาบันที่มีการนาไปประยุกต์ใช้จริง
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
กลไกลดความเหลือ่ มล้าในพื้นที่ ในระดับหน่วยงาน/พื้นที่

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

570,000.00

525,570.09

92.21

ไม่มี

ไม่มี

17

64017

วิทยาลัยพัฒนาการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป
ปกครองท้องถิ่น
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

K2-1/1.1/1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ

4.21

4.64

100.00

530,000.00

238,600.87

45.02 จากสถานการณ์ COVID 19 ไม่สามารถ จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน
จัดอบรมในห้องเรียนได้ตามปกติ
การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนจริง

K2-1/1.1/2 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

85.00

100.00

100.00

K2-1/1.1/4 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
K3-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี ารเพื่อเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ร้อยละ

50.00

74.00

100.00

เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

1.00

1.00

100.00

1,399,425.00

1,184,214.01

84.62 จากสถานการณ์การแพร่จากสถานการณ์ เลื่อนกาหนดการลงพื้นที่ประเมิน
COVID 19 ทาให้ไม่สามารถลงพื้นที่
นรางวัลพระปกเกล้า และจัดพิธี
ประเมินรางวัลได้
มอบรางวัลเป็นรูปแบบออนไลน์

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

18

64018

วิทยาลัยพัฒนาการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการรางวัลพระปกเกล้า
ประจาปี 2564

K1-1/1.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่

4

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

19

รหัส
โครงการ

64019

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

วิทยาลัยพัฒนาการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

20

64020

วิทยาลัยพัฒนาการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

21

64021

วิทยาลัยพัฒนาการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป St3. การพัฒนาและสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ความเป็นพลเมือง
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

22

64022

วิทยาลัยพัฒนาการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป St3. การพัฒนาและสร้าง
ปกครองท้องถิ่น
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ความเป็นพลเมือง
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1,000.00
1,000.00
100.00

P1-02 จานวนผลงานวิชาการอื่นๆ
ได้แก่ รายงานการศึกษา รายงาน
สรุปถอดบทเรียน บทความ ฯลฯ

เรื่อง/เล่ม

K3-2/2.2/2 จานวนความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมาย
(Local Solution)

เรื่อง/พื้นที่

10.00

10.00

100.00

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

เล่ม

500.00

500.00

100.00

ทุน

10.00

10.00

100.00

เรื่อง/พื้นที่

8.00

8.00

Local Talk Series Season 2 K3-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี ารเพื่อเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

1.00

P2-01 จานวนครั้งการจัดศึกษา
อบรม
K3-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี ารเพื่อเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ครั้ง/รายการ
เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมท้องถิ่น

P-01 จานวนครั้งการจัดอบรม
ระยะสั้น
P-07 จานวนเล่มของหนังสือ/
สิ่งพิมพ์ ที่ผลิต
P-11 จานวนทุนสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการ
โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชน K3-2/2.2/2 จานวนความสาเร็จ
ไร้ถัง
ของการดาเนินโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมาย
(Local Solution)

โครงการผลิตบทความและ
เอกสารทางวิชาการ

P-07 จานวนเล่มของหนังสือ/
สิ่งพิมพ์ ที่ผลิต

เล่ม

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

1,900,000.00

1,513,617.96

79.66 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรม
สามารถจัดอบรมในห้องอบรมได้
ออนไลน์

100.00

420,000.00

410,875.55

1.00

100.00

50,000.00

49,985.19

99.97

ไม่มี

ไม่มี

8.00

8.00

100.00

3.00

3.00

100.00

300,000.00

297,226.50

99.08

ไม่มี

ไม่มี

1,200.00

1,500.00

100.00

97.83 เนื่องด้วย สถานการณ์ COVID 19 ไม่
สามารถจัดอบรมในพื้นที่ได้

ปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบ
ออนไลน์

5

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

23

64023

วิทยาลัยพัฒนาการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
ปกครองท้องถิ่น
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น
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สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการประเมินสถานการณ์
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ความเป็นประชาธิปไตยของ
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ประเทศไทย
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สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
6.00
6.00
100.00
150,000.00
145,654.17
97.10

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม

ครั้ง

K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
สารวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทาง
สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองที่สาคัญ

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

1,150,000.00

1,149,799.72

99.98

ไม่มี

ไม่มี

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการศึกษาการ
K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เปลี่ยนแปลงคุณภาพสังคมใหม่ สารวจ/วิจัยเกีย่ วกับทิศทาง
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองที่สาคัญ

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

2,000,000.00

1,999,337.11

99.97

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง/เล่ม

1.00

1.00

100.00

P1-02 จานวนผลงานวิชาการอื่นๆ
ได้แก่ รายงานการศึกษา รายงาน
สรุปถอดบทเรียน บทความ ฯลฯ
26
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สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการการนาหลักธรรมาภิ K1-1/1.2/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย บาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
สังคมอย่างยัง่ ยืนหลังวิกฤตโค เดิม
วิด-19

เรื่อง

1.00

3.00

100.00

960,000.00

959,944.10

99.99

ไม่มี

ไม่มี
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สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการสารวจความเชื่อมั่น
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ต่าง ๆ และการยกระดับการ
บริการสาธารณะ

K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
สารวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทาง
สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองที่สาคัญ

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

2,000,000.00

1,993,736.17

99.69

ไม่มี

ไม่มี

P-11 จานวนทุนสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการ
K1-3/3.2/1 จานวนผลงานวิจัยของ
สถาบันที่มีการนาไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พื้นที่

ทุน

3.00

3.00

100.00

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

184,800.00

179,835.71

97.31

ไม่มี

ไม่มี
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สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการแนวทางการจัดทา
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย แผนงบประมาณที่คานึงถึง
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
และวัยด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม (Planning Model for
Gender and Age
Responsive Participatory
Budgeting)

6

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

29

30

31

32

รหัส
โครงการ

64029

64030

64031

64032

หน่วยงาน

พันธกิจ

สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการพัฒนาตัวแบบเพื่อ
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ขับเคลื่อนความซื่อตรงในกลุ่ม
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
เยาวชนไทย

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

A1-01 จานวนหน่วยงานที่นา
หน่วยงาน/พื้นที่
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
K1-3/3.2/1 จานวนผลงานวิจัยของ
เรื่อง
สถาบันที่มีการนาไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พื้นที่

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อ
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เสริมสร้างความเข้มแข็งและลด
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ความเหลื่อมล้า เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
หลังวิกฤติการณ์ COVID19

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
5.00
6.00
100.00
1.00

1.00

100.00

หน่วยงาน/พื้นที่

1.00

1.00

100.00

เรื่อง

3.00

3.00

100.00

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

K1-3/3.2/1 จานวนผลงานวิจัยของ
สถาบันที่มีการนาไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พื้นที่

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
สารวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทาง
สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองที่สาคัญ

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

A1-01 จานวนหน่วยงานที่นา
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการศึกษาอนาคตและฉาก K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้าง
สารวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทาง
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ประชาธิปไตยที่ยงั่ ยืน ระยะที่ สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
2 Political Foresight and สังคม และการเมืองที่สาคัญ
Scenarios for Thailand
Sustainable Democracy
Phase II

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการเสริมสร้างความ
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เข้มแข็งทางด้านสิทธิเสรีภาพ
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
การมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่
ประชาชน

หน่วยนับ

P1-04 จานวนครั้งการนาเสนอ/
แถลง ผลงานวิจัย หรือผลงาน
วิชาการของสถาบัน
K1-1/1.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

175,000.00

147,192.16

84.11

ไม่มี

ไม่มี

65,000.00

64,867.81

99.80

ไม่มี

ไม่มี

303,950.00

303,445.24

99.83

ไม่มี

ไม่มี

360,000.00

322,100.18

89.47

ไม่มี

ไม่มี

7

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
1.00
100.00
154,000.00
152,568.63
99.07
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สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการศึกษาการเมือง
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อน
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
SDGs

K1-1/1.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เรื่อง

34
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สานักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการเสริมสร้างชุมชน
P1-04 จานวนครั้งการนาเสนอ/
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย พลเมืองด้วยงานวิจัยชุมชน
แถลง ผลงานวิจัย หรือผลงาน
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
The Enhancement of
วิชาการของสถาบัน
Community Citizenship by
Community
Research

ครั้ง

3.00

3.00

100.00

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

กระบวนการ

1.00

1.00

ครั้ง

6.00

K3-2/2.1/1 ร้อยละของศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองที่ดาเนิน
กิจกรรมการป้องกันหรือการแก้ไข
ปัญหาของพื้นที่ หรือมีการนาเสนอ
ในระดับนโยบาย

ร้อยละ

K3-2/2.1/2 จานวนความสาเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาโดยศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองที่เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่ (Local Solution)
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สานักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

36

64036

สานักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

37

64037

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

38

64038

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการโรงเรียนพลเมือง

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

162,000.00

161,994.27

100.00

ไม่มี

ไม่มี

100.00

181,000.00

171,281.04

94.63

ไม่มี

ไม่มี

7.00

100.00

230,800.00

226,224.45

98.02

ไม่มี

ไม่มี

30.00

33.33

100.00

6,200,000.00

4,837,892.43

78.03

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง/พื้นที่

2.00

2.00

100.00

K3-2/2.3/1 จานวนพลเมือง
ต้นแบบที่ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

คน/ชุมชน

3.00

5.00

100.00

K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80.00

90.38

100.00

1,125,000.00

1,117,453.97

99.33

ไม่มี

ไม่มี

K1-1/1.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่
โครงการงบบริหารหน่วย
K6-1/1.2/1 จานวนกระบวนงานที่
จริยธรรมการวิจัยในคนของ
ได้รับการปรับปรุงให้มี
สถาบันพระปกเกล้า
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ ขึ้น
โครงการบริหารสานักวิจัยและ P-03 จานวนครั้งการจัดประชุม/
พัฒนา
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ
โครงการการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคมและชุมชนเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ยงั่ ยืนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

8

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

39

รหัส
โครงการ

64039

หน่วยงาน

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการ

โครงการผู้นาเยาวชนแห่ง
อนาคต

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
2.00
100.00

K3-2/2.1/2 จานวนความสาเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาโดยศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองที่เกิดขึ้นจริง
ในพื้นที่ (Local Solution)

เรื่อง/พื้นที่

K3-2/2.3/1 จานวนพลเมือง
ต้นแบบที่ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

คน/ชุมชน

1.00

2.00

100.00

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับ
พลเมือง เพิ่มขึ้น
P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ
P-01 จานวนครั้งการจัดอบรม
ระยะสั้น
P-02 จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะสั้น
P3-02 จานวนประเด็นการนาเสนอ
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ร้อยละ

80.00

100.00

100.00

ระดับ

4.21

4.90

100.00

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

คน

50.00

52.00

100.00

เรื่อง

16.00

18.00

100.00

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับ
พลเมือง เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80.00

85.29

100.00

P-03 จานวนครั้งการจัดประชุม/
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
K3-2/2.3/1 จานวนพลเมือง
ต้นแบบที่ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80.00

100.00

100.00

คน/ชุมชน

3.00

6.00

100.00

1,000,000.00

979,773.96

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

97.98 จากสถานการณ์ COVID 19 ทาให้
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศปิดการเรียน
การสอน จึงไม่สามารถจัดอบรมตาม
แผนที่วางไว้ได้

แนวทางการแก้ไข

ได้เลื่อนการจัดอบรม และปรับ
รูปแบบการจัดอบรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์

9

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

40

41

รหัส
โครงการ

64040

64041

หน่วยงาน

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการ

โครงการสร้างสานึกพลเมือง

โครงการเสริมสร้างพลัง
พลเมืองตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ
P-16 จานวนผู้ผ่านการอบรม
(โครงการอบรมระยะสั้น)
P-01 จานวนครั้งการจัดอบรม
ระยะสั้น

ระดับ

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับ
พลเมือง เพิ่มขึ้น
K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
K3-2/2.2/2 จานวนความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมาย
(Local Solution)

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
4.21
4.66
100.00

คน

60.00

68.00

100.00

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

ร้อยละ

80.00

97.14

100.00

ร้อยละ

80.00

82.35

100.00

เรื่อง/พื้นที่

1.00

2.00

100.00

K3-2/2.3/1 จานวนพลเมือง
ต้นแบบที่ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

คน/ชุมชน

2.00

4.00

100.00

P-12 จานวนโครงการ/กิจกรรม/ที่
นาความรู้ไปขยายผลต่อ

โครงการ

13.00

13.00

100.00

P-02 จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะสั้น
P3-03 จานวนครั้งการจัดกิจกรรม
ประกวดผลงาน
K3-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี ารเพื่อเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

คน

70.00

70.00

100.00

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

2.00

3.00

100.00

เรื่อง

1.00

2.00

100.00

P3-02 จานวนประเด็นการนาเสนอ
ความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

1,000,000.00

989,723.18

98.97

ไม่มี

ไม่มี

300,000.00

299,327.49

99.78

ไม่มี

ไม่มี

10

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

42

64042

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

43

64043

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

44

64044

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการวิจัยความเป็นพลเมือง K1-1/1.2/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย : บทสารวจสถานะความเป็น ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
พลเมืองกับการรู้เท่าทันดิจิทัล เดิม

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการปลุกพลังเยาวชน
ชายแดนใต้

หน่วยนับ

เรื่อง

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
1.00
100.00
288,688.06
278,043.12
96.31

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับ
พลเมือง เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80.00

100.00

100.00

K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ
K3-2/2.3/1 จานวนพลเมือง
ต้นแบบที่ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80.00

100.00

100.00

ระดับ

4.21

4.34

100.00

คน/ชุมชน

3.00

3.00

100.00

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

คน

50.00

50.00

100.00

คน/ชุมชน

3.00

5.00

100.00

คน

300.00

600.00

100.00

ครั้ง

2.00

1.00

50.00

คน

50.00

19.00

38.00

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

P-01 จานวนครั้งการจัดอบรม
ระยะสั้น
P-02 จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะสั้น
โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริม K3-2/2.3/1 จานวนพลเมือง
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบ ต้นแบบที่ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
ประชาธิปไตย
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
P-13 จานวนคนที่ได้รับการ
เผยแพร่ความรู้ หรือขยายผลต่อ
จากเครือข่ายของสถาบัน
P-01 จานวนครั้งการจัดอบรม
ระยะสั้น
P-02 จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะสั้น
P-15 จานวนรายงานการจัด
กิจกรรม/สรุปผลโครงการ

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

300,000.00

51,112.39

17.04 จากสถานการณ์ COVID 19 ไม่สามารถ เลื่อนการจัดอบรม และปรับ
จัดอบรมในห้องเรียนได้
รูปแบบเป็นแบบออนไลน์

625,000.00

332,036.16

53.13 จากสถานการณ์ COVID 19 ใม่สามารถ เลื่อนการจัดอบรม และปรับ
จัดอบรมตามแผนที่วางไว้ได้
รูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบ
ออนไลน์

11

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

45

46

47

48

รหัส
โครงการ

64045

64046

64047

64048

หน่วยงาน

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

สานักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับ
พลเมือง เพิ่มขึ้น
K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น
K3-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี ารเพื่อเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

หน่วยนับ

ร้อยละ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
80.00
10.00
12.50

ร้อยละ

80.00

10.00

12.50

เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

2.00

4.00

100.00

P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ
P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม

ระดับ

4.21

4.48

100.00

ครั้ง

6.00

7.00

100.00

ร้อยละ

90.00

95.35

100.00

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา เจ้าอยูห่ ัว
และพัฒนาการประชาธิปไตย

P6-09 ร้อยละความสาเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
K5-2/2.1/4 จานวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ และศูนย์การเรียนรู้
ประชาธิปไตย

8,000.00

10,259.00

100.00

กิจกรรม

1.00

2.00

100.00

ระดับ

4.21

4.60

100.00

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

K5-2/2.3/1 จานวนกิจกรรมที่
ร่วมกับสถานศึกษา/เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ฯ แหล่งเรียนรู้/
หน่วยงานอื่นๆ
K5-2/2.1/3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่ K5-2/2.2/1 จานวนครั้งที่จัด
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
และสื่อการเรียนรู้พระปกเกล้า นิทรรศการเคลื่อนที่
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา ศึกษา (Mobile Museum)
และพัฒนาการประชาธิปไตย

ครั้ง

4.00

2.00

50.00

ระดับ

4.21

4.21

100.00

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการสื่อเพื่อสร้างสานึก
พลเมือง

โครงการบริหารสานักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง

K5-2/2.2/2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่

คน

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

300,000.00

281,206.75

93.74

ไม่มี

ไม่มี

150,000.00

146,441.67

97.63

ไม่มี

ไม่มี

15,487,700.00

13,720,073.20

88.59

ไม่มี

ไม่มี

4,436,600.00

4,245,726.82

95.70 จาก สถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่ ได้เลื่อนการจัดนิทรรศการ
สามาราจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากแผน เคลือ่ นที่ออกไป คือ
เดิมที่วางไว้
นิทรรศการเคลื่อนที่ จ.
นครราชสีมา กาหนดจัดช่วงปลาย
เดือนตุลาคม 2564 และ
นิทรรศการเคลือนที่ จ.ลาพูน
กาหนดจัดช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2564
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

K5-2/2.2/3 จานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการเคลื่อนที่
K5-2/2.1/1 จานวนรูปแบบ/
วิธกี าร/สื่อการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนา
หรือปรับปรุงขึ้นใหม่ของกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ความรู้

49

64049

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการพัฒนาระบบและสื่อ
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

50

64050

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ
St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการอนุรักษ์และขยาย
K5-1/1.3/2 จานวนองค์ความรู้จาก
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
ความโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ การขยายความโบราณวัตถุ
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนาง
และพัฒนาการประชาธิปไตย เจ้าราไพพรรณีฯ

51

64051

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

โครงการนิทรรศการ
หมุนเวียน/ชั่วคราว
(Temporary
Exhibition)

K5-2/2.1/2 จานวนครั้งการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

K5-1/1.3/1 จานวนโบราณวัตถุที่
เพิ่มขึ้น
P5-01 จานวนโบราณวัตถุที่ได้รับ
การอนุรักษ์
โครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา K5-1/1.1/1 จานวนองค์ความรู้
พระปกเกล้าศึกษาที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

คน

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
5,000.00
43,643.00
100.00

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

รูปแบบ

2.00

3.00

100.00

2,837,500.00

2,627,766.30

92.61

ไม่มี

ไม่มี

ครั้ง

2.00

2.00

100.00

900,000.00

900,000.00

100.00

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ

4.21

4.74

100.00

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

390,000.00

270,140.37

69.27

ไม่มี

ไม่มี

ชิ้น

1.00

2.00

100.00

ชิ้น

40.00

40.00

100.00

เรื่อง

2.00

2.00

100.00

300,000.00

286,223.00

95.41

ไม่มี

ไม่มี

52

64052

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

53

64053

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ K5-3/3.1/1 จานวนองค์ความรู้
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
ความรู้ด้านการเมืองการ
เรื่องพัฒนาการประชาธิปไตยไทย
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา ปกครองและสังคมประชาธิปไตย
และพัฒนาการประชาธิปไตย

เรื่อง

2.00

2.00

100.00

219,125.00

202,402.42

92.37

ไม่มี

ไม่มี

54

64054

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการพิพิธสาระภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

K5-2/2.1/2 จานวนครั้งการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

ครั้ง

4.00

4.00

100.00

185,000.00

179,343.14

96.94

ไม่มี

ไม่มี

P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ

4.21

4.74

100.00

13

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

55

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

64055

พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

พันธกิจ

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ยุทธศาสตร์

โครงการ

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการพัฒนาระบบ
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
สารสนเทศเพื่อการให้บริการ
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
2.00
100.00
280,000.00
274,923.82
98.19

ระบบ

1.00

2.00

100.00

ครั้ง

4.00

5.00

100.00

25,900.00

23,329.00

90.07

ไม่มี

ไม่มี

23,220,800.00

23,114,730.40

99.54

ไม่มี

ไม่มี

3,893,400.00

3,841,223.94

98.66

ไม่มี

ไม่มี

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
โครงการสัมมนาวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
พระปกเกล้าศึกษา
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
และพัฒนาการประชาธิปไตย

K5-2/2.1/2 จานวนครั้งการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

57

64057

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

K6-1/1.2/1 จานวนกระบวนงานที่
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ ขึ้น

กระบวนการ

2.00

2.00

100.00

P6-10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
การให้บริการงานสนับสนุน
K6-1/1.1/1 ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับ

4.21

4.34

100.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
และการบริหาร

ไม่มี

P6-16 จานวนฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว

64058

ไม่มี

เรื่อง

64056

58

แนวทางการแก้ไข

K5-1/1.2/1 จานวนเรื่องใน
ฐานข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาที่
เพิ่มขึ้น

56

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริการวิชาการ
และการจัดการศึกษาอบรม

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

14

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการ

59

64059

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

โครงการค่าบารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

60

64060

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ สมรรถนะสูงและสากล
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

โครงการองค์ความรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง
(ฐานข้อมูล)

61

64061

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ สมรรถนะสูงและสากล
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

โครงการห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

P-10 จานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหา
K6-3/3.2/2 จานวนผู้เข้าใช้
สารสนเทศของสถาบัน (เช่น
ห้องสมุด เว็บไซต์ ฐานข้อมูล ฯลฯ)

รายการ

K6-1/1.1/1 ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
K6-3/3.1/1 จานวนผลงานของ
สถาบันที่ถูกนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์

คน

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
3.00
13.00
100.00

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

2,440,000.00

2,450,151.00

100.00

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

5,903,000.00

5,900,055.30

99.95

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง

200.00

200.00

100.00

630,000.00

541,372.57

85.93

ไม่มี

ไม่มี

K6-3/3.2/2 จานวนผู้เข้าใช้
สารสนเทศของสถาบัน (เช่น
ห้องสมุด เว็บไซต์ ฐานข้อมูล ฯลฯ)

คน

507,000.00

479,505.00

94.58

857,000.00

856,746.05

99.97

ไม่มี

ไม่มี

K6-3/3.1/1 จานวนผลงานของ
สถาบันที่ถูกนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์
P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ
P-08 จานวนเรื่องในฐานข้อมูลที่
ผลิต/ปรับปรุง
P-10 จานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหา

เรื่อง

600.00

658.00

100.00

ระดับ

4.21

4.80

100.00

เรื่อง

1,000.00

1,156.00

100.00

50.00

54.00

100.00

รายการ
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

62

63

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

64062

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

64063

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ สมรรถนะสูงและสากล
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ สมรรถนะสูงและสากล
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

64

64064

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ สมรรถนะสูงและสากล
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

65

64065

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ
สมรรถนะสูงและสากล
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
100.00
446.00
100.00
660,000.00
625,712.26
94.80

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
K6-3/3.1/1 จานวนผลงานของ
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สถาบันที่ถูกนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อ
ความรู้ทางการเมืองการ
ออนไลน์
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

เรื่อง

K6-3/3.2/1 จานวนครั้งการ
อ้างอิง/อ้างถึง ผลงานของสถาบัน
ผ่านสื่อเผยแพร่ต่างๆ
K6-3/3.3/1 จานวนครั้งการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ
K1-3/3.4/2 ร้อยละของงานวิจัยที่
ถูกเผยแพร่ด้วยวิธกี ารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
K6-3/3.1/1 จานวนผลงานของ
สถาบันที่ถูกนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์

ครั้ง

50.00

348.00

100.00

ครั้ง

3.00

91.00

100.00

ร้อยละ

90.00

95.29

100.00

เรื่อง

3.00

4.00

100.00

เล่ม
ฉบับ

1.00
3.00

1.00
3.00

100.00
100.00

ฉบับ

12.00

12.00

100.00

ฉบับ
เรื่อง

1.00
3.00

1.00
3.00

100.00
100.00

เล่ม

1,500.00

1,600.00

100.00

เรื่อง

40.00

40.00

เครือข่าย

2.00

2.00

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

P6-03 จานวนรายงานประจาปี
P6-02 จานวนจดหมายข่าว
ภาษาอังกฤษ
P6-01 จานวนจดหมายข่าว
ภาษาไทย
P6-04 จานวนวารสารสถาบัน
P-06 จานวนเรื่องของหนังสือ/
สิ่งพิมพ์ ที่ผลิต
P-07 จานวนเล่มของหนังสือ/
สิ่งพิมพ์ ที่ผลิต
โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ K6-3/3.1/1 จานวนผลงานของ
สถาบันที่ถูกนาไปเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์

โครงการเครือข่ายในและ
ต่างประเทศ

K6-4/4.1/1 จานวนเครือข่ายใหม่
ทั้งใน และต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

3,167,000.00

2,796,420.92

88.30

ไม่มี

ไม่มี

100.00

4,761,000.00

4,715,475.66

99.04

ไม่มี

ไม่มี

100.00

6,268,433.90

818,309.98

13.05

ไม่มี

ไม่มี
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

K6-4/4.2/1 ร้อยละของเครือข่าย
เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศที่
จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
สถาบัน
P6-09 จานวนครั้งการเดินทาง
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

66

64066

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ
สมรรถนะสูงและสากล
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

โครงการงานศึกษาติดต่อ
เครือข่ายหรือประชุม
ต่างประเทศสาหรับกรรมการ

67

64067

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

โครงการงานแผน ติดตามและ P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม
ประเมินผล
P6-13 จานวนครั้งในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
สถาบัน
โครงการบริหารงานขึ้นตรงต่อ P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม
เลขาธิการ
โครงการ KPI YEARBOOK
K6-3/3.1/2 จานวนผลงานของ
สถาบันที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ

68

64068

69

64069

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ
หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

70

64070

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

71

64071

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

72

64072

หน่วยขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

73

64073

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการรณรงค์ส่งเสริมความ
เป็นพลเมือง

P-07 จานวนเล่มของหนังสือ/
สิ่งพิมพ์ ที่ผลิต
K3-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี ารเพื่อเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

โครงการพัฒนาเว็บไซต์สาหรับ K6-1/1.2/1 จานวนกระบวนงานที่
บุคลากรภายในเพื่อสนับสนุน ได้รับการปรับปรุงให้มี
การปฏิบัติงาน (Intra Website) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ ขึ้น
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่ โครงการระบบเทคโนโลยี
K6-1/1.1/1 ร้อยละความสาเร็จ
สมรรถนะสูงและสากล
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ของการดาเนินงานตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
St4. การส่งเสริมงานวิชาการ โครงการสนับสนุนสารสนเทศ K4-1/1.3/1 จานวนงานวิจัย
ของรัฐสภา
เพื่อการทางานของสมาชิก
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
รัฐสภา
การทางาน/ประเมินที่เป็นเรื่องการ
พัฒนาการดาเนินงานของฝ่ายนิติ
บัญญัติ

หน่วยนับ

ร้อยละ

ครั้ง

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
60.00
70.00
100.00

1.00 ไม่มีนโยบาย
เดินทางศึกษาดู
งานต่างประเทศ

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

#VALUE!

1,000,000.00

833.26

0.08

ไม่มี

ไม่มี

1,395,200.00

1,283,548.87

92.00

ไม่มี

ไม่มี

ครั้ง

12.00

14.00

100.00

ครั้ง

2.00

2.00

100.00

ครั้ง

12.00

18.00

100.00

600,000.00

500,639.22

83.44

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง

1.00

1.00

100.00

450,000.00

364,284.50

80.95

ไม่มี

ไม่มี

เล่ม

1,500.00

1,500.00

100.00

เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

1.00

1.00

100.00

1,860,000.00

1,823,010.46

98.01

ไม่มี

ไม่มี

กระบวนการ

1.00

2.00

100.00

380,000.00

380,000.00

100.00

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

344,000.00

342,057.60

99.44

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง

9.00

13.00

100.00

1,426,920.00

1,410,125.09

98.82

ไม่มี

ไม่มี

17

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

74

64074

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่าง
K4-1/1.1/1 จานวนรายงาน
ของรัฐสภา
กฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้ การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมาย/
บังคับอยู่
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายที่
มีผลบังคับอยู่/ผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย

เรื่อง

75

64075

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและ
K4-2/2.1/2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของรัฐสภา
ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา ของสมาชิกรัฐสภา/บุคลากรในแวด
วงรัฐสภาที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ/เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ

3.41

4.52

100.00

หลักสูตร

1.00

1.00

100.00

ครั้ง/รายการ

2.00

2.00

100.00

คน

180.00

180.00

100.00

ร้อยละ

75.00

95.14

100.00

ระดับ

4.21

4.59

100.00

ครั้ง/รายการ

2.00

2.00

100.00

คน

120.00

128.00

100.00

ร้อยละ

75.00

98.57

100.00

K2-2/2.1/1 จานวนหลักสูตร
เป้าหมายที่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้
มีความทันสมัย/ตอบโจทย์สังคม
P2-01 จานวนครั้งการจัดศึกษา
อบรม
P2-02 จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม
K4-2/2.1/1 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น (หลักสูตรผู้ช่วยและ
ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิก
รัฐสภา)
76

64076

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
ของรัฐสภา
และผูช้ านาญการประจาตัว
สมาชิกรัฐสภา

K4-2/2.1/2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของสมาชิกรัฐสภา/บุคลากรในแวด
วงรัฐสภาที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ/เข้ารับการศึกษาอบรม
P2-01 จานวนครั้งการจัดศึกษา
อบรม
P2-02 จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม
K4-2/2.1/1 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น (หลักสูตรผู้ช่วยและ
ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา
และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิก
รัฐสภา)

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
6.00
8.00
100.00
910,000.00
895,616.43
98.42

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

2,171,820.00

715,463.64

32.94 จาก สถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่ เลื่อนการจัดกิจกรรมจาก
สามารถจัดงานมอบวุฒิบัตรให้แก่
กาหนดการเดิมเป็นช่วงเดือน
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

2,193,120.00

711,918.59

32.46

ไม่มี

ไม่มี

18

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

77

64077

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

78

64078

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

79

64079

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

80

64080

81

64081

สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา
สานักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย
3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

82

64082

สานักสันติวธิ แี ละ
ธรรมาภิบาล

พันธกิจ

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

St4. การส่งเสริมงานวิชาการ โครงการความร่วมมือทาง
K4-3/3.2/1 จานวนหน่วยงาน/
ของรัฐสภา
วิชาการกับหน่วยงานทั้งในและ องค์กรทั้งในและต่างประเทศที่จัด
ต่างประเทศ
กิจกรรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้ในวงงานรัฐสภา
St4. การส่งเสริมงานวิชาการ โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
P-06 จานวนเรื่องของหนังสือ/
ของรัฐสภา
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
สิ่งพิมพ์ ที่ผลิต
ปฏิรูปประเทศ
St4. การส่งเสริมงานวิชาการ โครงการอุดหนุนทุนการศึกษา K4-2/2.2/1 จานวนทุนอุดหนุนแก่
ของรัฐสภา
หลักสูตรของสถาบัน
สมาชิกรัฐสภาในการเข้ารับ
พระปกเกล้า เพื่อเพิ่มพูน
การศึกษาอบรมในหลักสูต
ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา
St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล
St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

หน่วยนับ

หน่วยงาน

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
3.00
3.00
100.00
462,164.04
418,374.28
90.53

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

เรื่อง

3.00

4.00

100.00

470,000.00

441,048.45

93.84

ไม่มี

ไม่มี

ทุน

9.00

9.00

100.00

1,000,000.00

999,099.38

99.91

ไม่มี

ไม่มี

ครั้ง

6.00

6.00

100.00

100,000.00

86,630.18

86.63

ไม่มี

ไม่มี

ครั้ง/รายการ

4.00

4.00

100.00

229,599.00

228,873.45

99.68

ไม่มี

ไม่มี

ระดับ

4.21

4.70

100.00

ระดับ

4.21

4.60

100.00

8,492,810.00

7,201,136.82

84.79

ไม่มี

ไม่มี

K2-1/1.1/2 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

85.00

97.75

100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
K2-1/1.1/4 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ

75.00

82.02

100.00

ร้อยละ

50.00

97.75

100.00

โครงการบริหารสานักส่งเสริม P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม
วิชาการรัฐสภา
โครงการสัมมนาสาหรับสมาชิก P2-01 จานวนครั้งการจัดศึกษา
รัฐสภา
อบรม
K4-2/2.1/2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของสมาชิกรัฐสภา/บุคลากรในแวด
วงรัฐสภาที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ/เข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง K2-1/1.1/1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
รุ่นที่ 12
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

83

64083

สานักสันติวธิ แี ละ
ธรรมาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการสารวจความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ของประชาชนต่อกระบวนการ
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
สันติภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Peace survey)

84

64084

สานักสันติวธิ แี ละ
ธรรมาภิบาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St2. การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและมี
พฤติกรรมที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวธิ ี

85

64085

สานักสันติวธิ แี ละ
ธรรมาภิบาล

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

หน่วยนับ

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
1.00
100.00
1,800,000.00
1,476,547.55
82.03

K1-2/2.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
สารวจ/วิจัยเกี่ยวกับทิศทาง
สถานการณ์เพื่อวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองที่สาคัญ

เรื่อง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ P-05 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้
บุคลากร/เครือข่ายในการสร้าง เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
สังคมสันติสุข
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ

4.21

4.45

100.00

P-01 จานวนครั้งการจัดอบรม
ระยะสั้น
P-02 จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะสั้น
P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม

ครั้ง

1.00

1.00

100.00

คน

25.00

41.00

100.00

ครั้ง

6.00

6.00

100.00

P6-09 ร้อยละความสาเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
K1-1/1.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่

ร้อยละ

90.00

99.19

100.00

เรื่อง

1.00

2.00

K1-1/1.1/1 จานวนผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เรื่อง

1.00

โครงการชุดสื่อความรู้สันติวธิ ี
และธรรมาภิบาล

K3-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี ารเพื่อเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

โครงการบริหารสานักบริการ
วิชาการ

P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม

ครั้ง

โครงการบริหารสานักสันติวธิ ี
และธรรมาภิบาล

86

64086

สานักสันติวธิ แี ละ
ธรรมาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการการถอดบทเรียน
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ชุมชนสันติสุขในประเทศไทย
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี

87

64087

สานักสันติวธิ แี ละ
ธรรมาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
โครงการวิจัยกลไกการสร้าง
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ความไว้ใจ (Trust Building)
ธรรมาภิบาล และสันติวธิ ี
ของรัฐด้วยนโยบายพหุ
วัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

88

64088

สานักสันติวธิ แี ละ
ธรรมาภิบาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St3. การพัฒนาและสร้าง
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ ความเป็นพลเมือง
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

89

64089

สานักบริการวิชาการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

43,300.00

35,810.00

82.70

ไม่มี

ไม่มี

135,000.00

133,903.80

99.19

ไม่มี

ไม่มี

100.00

247,910.00

201,876.68

81.43 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงพื้นที่
สามารถลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลได้
จากการลงพื้นที่จริงเป็นการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ออนไลน์

1.00

100.00

102,900.00

51,755.99

50.30

ไม่มี

ไม่มี

6.00

6.00

100.00

135,000.00

125,321.84

92.83

ไม่มี

ไม่มี

6.00

10.00

100.00

100,000.00

98,718.60

98.72

ไม่มี

ไม่มี
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90

รหัส
โครงการ
64090

หน่วยงาน

สานักนวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
St7. การพัฒนานวัตกรรม
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ เพื่อประชาธิปไตย
การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

โครงการการเรียนการสอนผ่าน K2-1/1.1/1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ระบบออนไลน์ e-Learning
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

K7-4/4.1/1 จานวนผู้เข้าเรียนใน
หลักสูตร e-Learning
P2-04 จานวนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
ใหม่
P2-05 จานวนหลักสูตรที่พัฒนา
ปรับปรุง (หลักสูตรเดิม)
P-18 จานวนชุดความรู้เพื่อเผยแพร่
91

92

64091

64092

สานักนวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

สานักนวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

7.บริหารงานกองทุนเพื่อการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูป St7. การพัฒนานวัตกรรม
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ เพื่อประชาธิปไตย
ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและสันติวธิ ี

93

64093

สานักนวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

94

64094

สานักนวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

โครงการบริหารสานักนวัตกรรม P6-11 จานวนครั้งการจัดประชุม
เพื่อประชาธิปไตย
P6-09 ร้อยละความสาเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ K7-3/3.1/1 จานวนเครื่องมือ/
ผลกระทบในการตรากฎหมาย รูปแบบ/ช่องทาง วิธกี ารในการมี
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ส่วนร่วมของประชาชนใน
กฎหมาย
กระบวนการจัดทากฎหมาย

P2-05 จานวนหลักสูตรที่พัฒนา
ปรับปรุง (หลักสูตรเดิม)
โครงการจับตาสถานการณ์และ K7-1/1.1/1 จานวนผลการศึกษา
ความรู้ด้านการพัฒนา
เกี่ยวกับพลวัตประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย

โครงการพัฒนานวัตกรรม
ประชาธิปไตยและความรู้ด้าน
การพัฒนาประชาธิปไตยโดย
วิธกี ารระดมความคิดเห็นแบบ
สร้างสรรค์ (Creative
Sandbox Method)

K7-1/1.2/1 จานวนผลงานวิชาการ
ที่ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตประชาธิปไตย
ที่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนางานตาม
ภารกิจกของสถาบัน

หน่วยนับ

ระดับ

คน

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
4.21
4.57
100.00
300,000.00
299,583.18
99.86

1,200.00

8,715.00

100.00

หลักสูตร

1.00

1.00

100.00

หลักสูตร

1.00

1.00

100.00

ชุด

2.00

2.00

100.00

ครั้ง

7.00

7.00

100.00

ร้อยละ

90.00

99.98

100.00

เครื่องมือ/
รูปแบบ/วิธกี าร

4.00

4.00

100.00

หลักสูตร

2.00

2.00

100.00

เรื่อง

2.00

2.00

เรื่อง

1.00

1.00

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

100,000.00

99,979.73

99.98

ไม่มี

ไม่มี

87,040.00

49,966.95

57.41

ไม่มี

ไม่มี

100.00

870,000.00

797,277.93

91.64

ไม่มี

ไม่มี

100.00

760,000.00

677,298.45

89.12 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมเทศกาลเกมตาม
แผนที่วางไว้ได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นรูปแบบออนไลน์
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รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ลาดับ

95

รหัส
โครงการ
64095

หน่วยงาน

สานักนวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

พันธกิจ

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อประชาธิปไตย

โครงการ

ชื่อผลผลิต/ตัวชี้วัด

โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา: K7-2/2.1/1 จานวนผลงานวิชาการ
การออกกฎหมายเพื่อรองรับ ที่จัดทาโดยศูนย์รัฐธรรมนูญศึกษา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560 (Center for Constitution
studies)

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ

เรื่อง

ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ค่าเป้าหมาย ผลที่เกิดขึ้นจริง ประสิทธิภาพ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
ผลการใช้จ่ายเงิน
(%)
รวมทั้งสิ้น (บาท)
(ร้อยละ)
1.00
1.00
100.00
500,000.00
433,103.72
86.62

282,921,625.00

250,489,056.43

ปัญหา/อุปสรรคทึ่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

ไม่มี

ไม่มี

88.54
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