
 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

1 64001 งานส่วนกลาง 5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ
ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการงานประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 23

P-03 จ านวนคร้ังการจัดประชุม/
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ

คร้ัง 1.00 1.00 100.00 7,000,000.00            6,985,140.03 99.79 ไม่มี ไม่มี

P-04 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ

คน 500.00 2,939.00 100.00

2 64002 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการเงินเดือน P6-09 ร้อยละความส าเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 111,378,500.00         104,398,143.25 93.73 ไม่มี ไม่มี

3 64003 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการสนับสนุนการท างาน
สถาบันพระปกเกล้า

P6-10 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
การให้บริการงานสนับสนุน

ระดับ 4.21 4.26 100.00 13,145,400.00          12,366,314.48 94.07 ไม่มี ไม่มี

4 64004 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารส านักงาน
เลขาธิการ

P6-10 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
การให้บริการงานสนับสนุน

ระดับ 4.21 4.26 100.00 6,596,000.00            5,969,938.65 90.51 ไม่มี ไม่มี

5 64005 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการพัฒนาบุคลากร K6-2/2.1/1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) 
(พิจารณาจากร้อยละของหัวข้อการ
อบรม และร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีได้รับการอบรม ตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล)

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 2,080,000.00            1,327,767.41 63.83 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่
สามาถรจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
บุคลากรในบางหลักสูตรตามแผนท่ีวางไว้
ได้

ได้เล่ือนการจัดกิจกรรม และปรับ
รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์

K6-2/2.1/2 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการ หรือสนับสนุนคนเก่ง
ในองค์กร (Talent Management)

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

K6-2/2.2/1 ร้อยละของบุคลากรท่ี
มีการปฏิบัติตามค่านิยม KPI D

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

K6-2/2.3/1 จ านวนกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีในการท างาน และ
น าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace)

กิจกรรม 2.00 2.00 100.00

6 64006 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือทาง
นโยบายและการส่ือสารของ
พรรคการเมือง

K1-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิม

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 443,000.00              418,119.43 94.38 ไม่มี ไม่มี

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

7 64007 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบการเงินของพรรคการเมือง

K1-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิม

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 356,400.00              349,602.50 98.09 ไม่มี ไม่มี

K1-3/3.2/1 จ านวนผลงานวิจัยของ
สถาบันท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พ้ืนท่ี

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

8 64008 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการศึกษาและพัฒนา
ระบบการสรรหาผู้ลงสมัครรับ
เลือกต้ัง

K1-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิม

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 338,420.00              327,295.38 96.71 ไม่มี ไม่มี

K1-3/3.2/1 จ านวนผลงานวิจัยของ
สถาบันท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พ้ืนท่ี

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

9 64009 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี
 24-25

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.52 100.00 8,600,000.00            4,291,165.35 49.90 จากสถานการณ์ COVID 19 ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรตามแผน
ท่ีวางไว้ได้

ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
หลักสูตรเป็นรูปแบบออนไลน์ 
ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ และ
กิจกรรมการศึกษาดูงานออนไลน์ 
(One day Trip)

K2-1/1.1/2 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 85.00 99.27 100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ร้อยละ 75.00 82.71 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

10 64010 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นท่ี 10-11

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.61 100.00 3,590,000.00            2,664,579.99 74.22 ไม่มี ไม่มี

K2-1/1.1/2 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 85.00 97.12 100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ร้อยละ 75.00 97.12 100.00

K2-1/1.1/4 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 50.00 98.00 100.00

K2-2/2.1/1 จ านวนหลักสูตร
เป้าหมายท่ีมีการปรับปรุงเน้ือหาให้
มีความทันสมัย/ตอบโจทย์สังคม

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

11 64011 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้แก่ผู้น าทางการเมือง
และการบริหาร

P-03 จ านวนคร้ังการจัดประชุม/
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ

คร้ัง 3.00 13.00 100.00 75,000.00                74,587.25 99.45 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่
สามาถรจัดสัมมนาในห้องสัมมนาได้

ปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเป็น
แบบออนไลน์

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.30 100.00

12 64012 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 13.00 16.00 100.00 350,000.00              341,769.79 97.65 ไม่มี ไม่มี

13 64013 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาเน้ือหา
ส าหรับปัญญาประดิษฐ์ท่ีให้
ค าปรึกษา ด้านการบริหารงาน
ท้องถ่ิน

K1-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิม

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 500,000.00              473,691.69 94.74 ไม่มี ไม่มี

3



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

14 64014 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
กระจายอ านาจและ
ประชาธิปไตยท้องถ่ิน

K1-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิม

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 500,000.00              469,894.43 93.98 ไม่มี ไม่มี

15 64015 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยประเมินการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน
ประจ าปี 2564 
(Decentralization report)

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 345,000.00              296,184.96 85.85 ไม่มี ไม่มี

16 64016 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยขับเคล่ือนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็น
กลไกลดความเหล่ือมล้ าในพ้ืนท่ี

K1-3/3.2/1 จ านวนผลงานวิจัยของ
สถาบันท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พ้ืนท่ี

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 570,000.00              525,570.09 92.21 ไม่มี ไม่มี

17 64017 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.64 100.00 530,000.00              238,600.87 45.02 จากสถานการณ์ COVID 19 ไม่สามารถ
จัดอบรมในห้องเรียนได้ตามปกติ

จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน
การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนจริง

K2-1/1.1/2 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 85.00 100.00 100.00

K2-1/1.1/4 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 50.00 74.00 100.00

18 64018 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการรางวัลพระปกเกล้า 
ประจ าปี 2564

K3-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการเพ่ือเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

1.00 1.00 100.00 1,399,425.00            1,184,214.01 84.62 จากสถานการณ์การแพร่จากสถานการณ์
 COVID 19 ท าให้ไม่สามารถลงพ้ืนท่ี
ประเมินรางวัลได้

เล่ือนก าหนดการลงพ้ืนท่ีประเมิน
นรางวัลพระปกเกล้า และจัดพิธี
มอบรางวัลเป็นรูปแบบออนไลน์

K1-1/1.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

4



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

P1-02 จ านวนผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
ได้แก่ รายงานการศึกษา รายงาน
สรุปถอดบทเรียน บทความ ฯลฯ

เร่ือง/เล่ม 1,000.00 1,000.00 100.00

19 64019 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมท้องถ่ิน

K3-2/2.2/2 จ านวนความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีโดยกลุ่มเป้าหมาย 
(Local Solution)

เร่ือง/พ้ืนท่ี 10.00 10.00 100.00 1,900,000.00            1,513,617.96 79.66 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดอบรมในห้องอบรมได้

ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการอบรม
ออนไลน์

P-01 จ านวนคร้ังการจัดอบรม
ระยะส้ัน

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

P-07 จ านวนเล่มของหนังสือ/
ส่ิงพิมพ์ ท่ีผลิต

เล่ม 500.00 500.00 100.00

P-11 จ านวนทุนสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการ

ทุน 10.00 10.00 100.00

20 64020 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชน
ไร้ถัง

K3-2/2.2/2 จ านวนความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีโดยกลุ่มเป้าหมาย 
(Local Solution)

เร่ือง/พ้ืนท่ี 8.00 8.00 100.00 420,000.00              410,875.55 97.83 เน่ืองด้วย สถานการณ์ COVID 19 ไม่
สามารถจัดอบรมในพ้ืนท่ีได้

ปรับรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบ
ออนไลน์

21 64021 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

Local Talk Series Season 2 K3-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการเพ่ือเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

1.00 1.00 100.00 50,000.00                49,985.19 99.97 ไม่มี ไม่มี

P2-01 จ านวนคร้ังการจัดศึกษา
อบรม

คร้ัง/รายการ 8.00 8.00 100.00

22 64022 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการผลิตบทความและ
เอกสารทางวิชาการ

K3-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการเพ่ือเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

3.00 3.00 100.00 300,000.00              297,226.50 99.08 ไม่มี ไม่มี

P-07 จ านวนเล่มของหนังสือ/
ส่ิงพิมพ์ ท่ีผลิต

เล่ม 1,200.00 1,500.00 100.00

5



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

23 64023 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถ่ิน

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 6.00 100.00 150,000.00              145,654.17 97.10 ไม่มี ไม่มี

24 64024 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการประเมินสถานการณ์
ความเป็นประชาธิปไตยของ
ประเทศไทย				

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 1,150,000.00            1,149,799.72 99.98 ไม่มี ไม่มี

25 64025 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพสังคมใหม่				

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 2,000,000.00            1,999,337.11 99.97 ไม่มี ไม่มี

P1-02 จ านวนผลงานวิชาการอ่ืนๆ 
ได้แก่ รายงานการศึกษา รายงาน
สรุปถอดบทเรียน บทความ ฯลฯ

เร่ือง/เล่ม 1.00 1.00 100.00

26 64026 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
สังคมอย่างย่ังยืนหลังวิกฤตโค
วิด-19				

K1-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิม

เร่ือง 1.00 3.00 100.00 960,000.00              959,944.10 99.99 ไม่มี ไม่มี

27 64027 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการส ารวจความเช่ือม่ัน 
ความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ  และการยกระดับการ
บริการสาธารณะ				

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 2,000,000.00            1,993,736.17 99.69 ไม่มี ไม่มี

P-11 จ านวนทุนสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการ

ทุน 3.00 3.00 100.00

28 64028 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการแนวทางการจัดท า
แผนงบประมาณท่ีค านึงถึง
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
และวัยด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม (Planning Model for 
Gender and Age 
Responsive Participatory 
Budgeting)				

K1-3/3.2/1 จ านวนผลงานวิจัยของ
สถาบันท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พ้ืนท่ี

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 184,800.00              179,835.71 97.31 ไม่มี ไม่มี
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

A1-01 จ านวนหน่วยงานท่ีน า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

หน่วยงาน/พ้ืนท่ี 5.00 6.00 100.00

29 64029 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการพัฒนาตัวแบบเพ่ือ
ขับเคล่ือนความซ่ือตรงในกลุ่ม
เยาวชนไทย				

K1-3/3.2/1 จ านวนผลงานวิจัยของ
สถาบันท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พ้ืนท่ี

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 175,000.00              147,192.16 84.11 ไม่มี ไม่มี

A1-01 จ านวนหน่วยงานท่ีน า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

หน่วยงาน/พ้ืนท่ี 1.00 1.00 100.00

30 64030 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการศึกษาอนาคตและฉาก
ทัศน์การเมืองไทยเพ่ือสร้าง
ประชาธิปไตยท่ีย่ังยืน  ระยะท่ี 
2  Political Foresight and 
Scenarios for Thailand 
Sustainable Democracy  
Phase II				

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 3.00 3.00 100.00 65,000.00                64,867.81 99.80 ไม่มี ไม่มี

P1-04 จ านวนคร้ังการน าเสนอ/
แถลง ผลงานวิจัย หรือผลงาน
วิชาการของสถาบัน

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

31 64031 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านสิทธิเสรีภาพ
การมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่
ประชาชน				

K1-1/1.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 303,950.00              303,445.24 99.83 ไม่มี ไม่มี

K1-3/3.2/1 จ านวนผลงานวิจัยของ
สถาบันท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้จริง
ในระดับหน่วยงาน/พ้ืนท่ี

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

32 64032 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการนวัตกรรมชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและลด
ความเหล่ือมล้ า เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
หลังวิกฤติการณ์ COVID19				

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 360,000.00              322,100.18 89.47 ไม่มี ไม่มี
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

33 64033 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการศึกษาการเมือง
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือขับเคล่ือน
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
SDGs 				

K1-1/1.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 154,000.00              152,568.63 99.07 ไม่มี ไม่มี

34 64034 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการเสริมสร้างชุมชน
พลเมืองด้วยงานวิจัยชุมชน 
The Enhancement of 
Community Citizenship by 
Community 
Research				

P1-04 จ านวนคร้ังการน าเสนอ/
แถลง ผลงานวิจัย หรือผลงาน
วิชาการของสถาบัน

คร้ัง 3.00 3.00 100.00 162,000.00              161,994.27 100.00 ไม่มี ไม่มี

K1-1/1.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

35 64035 ส านักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการงบบริหารหน่วย
จริยธรรมการวิจัยในคนของ
สถาบันพระปกเกล้า				

K6-1/1.2/1 จ านวนกระบวนงานท่ี
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน

กระบวนการ 1.00 1.00 100.00 181,000.00              171,281.04 94.63 ไม่มี ไม่มี

36 64036 ส านักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารส านักวิจัยและ
พัฒนา				

P-03 จ านวนคร้ังการจัดประชุม/
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ

คร้ัง 6.00 7.00 100.00 230,800.00              226,224.45 98.02 ไม่มี ไม่มี

37 64037 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคมและชุมชนเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ย่ังยืนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ				

K3-2/2.1/1 ร้อยละของศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองท่ีด าเนิน
กิจกรรมการป้องกันหรือการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนท่ี หรือมีการน าเสนอ
ในระดับนโยบาย

ร้อยละ 30.00 33.33 100.00 6,200,000.00            4,837,892.43 78.03 ไม่มี ไม่มี

K3-2/2.1/2 จ านวนความส าเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาโดยศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองท่ีเกิดข้ึนจริง
ในพ้ืนท่ี (Local Solution)

เร่ือง/พ้ืนท่ี 2.00 2.00 100.00

K3-2/2.3/1 จ านวนพลเมือง
ต้นแบบท่ีด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ 
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน

คน/ชุมชน 3.00 5.00 100.00

38 64038 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการโรงเรียนพลเมือง				 K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 90.38 100.00 1,125,000.00            1,117,453.97 99.33 ไม่มี ไม่มี
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

K3-2/2.1/2 จ านวนความส าเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาโดยศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองท่ีเกิดข้ึนจริง
ในพ้ืนท่ี (Local Solution)

เร่ือง/พ้ืนท่ี 1.00 2.00 100.00

K3-2/2.3/1 จ านวนพลเมือง
ต้นแบบท่ีด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ 
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน

คน/ชุมชน 1.00 2.00 100.00

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
พลเมือง เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 100.00 100.00

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.90 100.00

P-01 จ านวนคร้ังการจัดอบรม
ระยะส้ัน

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

P-02 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะส้ัน

คน 50.00 52.00 100.00

P3-02 จ านวนประเด็นการน าเสนอ
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี

เร่ือง 16.00 18.00 100.00

39 64039 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการผู้น าเยาวชนแห่ง
อนาคต				

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
พลเมือง เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 85.29 100.00 1,000,000.00              979,773.96 97.98 จากสถานการณ์ COVID 19  ท าให้
มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศปิดการเรียน
การสอน จึงไม่สามารถจัดอบรมตาม
แผนท่ีวางไว้ได้

ได้เล่ือนการจัดอบรม และปรับ
รูปแบบการจัดอบรมเป็นรูปแบบ
ออนไลน์

P-03 จ านวนคร้ังการจัดประชุม/
สัมมนา/อภิปราย/บรรยายพิเศษ

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 100.00 100.00

K3-2/2.3/1 จ านวนพลเมือง
ต้นแบบท่ีด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ 
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน

คน/ชุมชน 3.00 6.00 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.66 100.00

P-16 จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
(โครงการอบรมระยะส้ัน)

คน 60.00 68.00 100.00

40 64040 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการสร้างส านึกพลเมือง				 P-01 จ านวนคร้ังการจัดอบรม
ระยะส้ัน

คร้ัง 1.00 1.00 100.00 1,000,000.00              989,723.18 98.97 ไม่มี ไม่มี

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
พลเมือง เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 97.14 100.00

K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 82.35 100.00

K3-2/2.2/2 จ านวนความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนท่ีโดยกลุ่มเป้าหมาย 
(Local Solution)

เร่ือง/พ้ืนท่ี 1.00 2.00 100.00

K3-2/2.3/1 จ านวนพลเมือง
ต้นแบบท่ีด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ 
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน

คน/ชุมชน 2.00 4.00 100.00

P-12 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ท่ี
น าความรู้ไปขยายผลต่อ

โครงการ 13.00 13.00 100.00

P-02 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะส้ัน

คน 70.00 70.00 100.00

P3-03 จ านวนคร้ังการจัดกิจกรรม
ประกวดผลงาน

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

41 64041 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการเสริมสร้างพลัง
พลเมืองตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ				

K3-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการเพ่ือเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

2.00 3.00 100.00 300,000.00              299,327.49 99.78 ไม่มี ไม่มี

P3-02 จ านวนประเด็นการน าเสนอ
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี

เร่ือง 1.00 2.00 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

42 64042 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยความเป็นพลเมือง
 : บทส ารวจสถานะความเป็น
พลเมืองกับการรู้เท่าทันดิจิทัล				

K1-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ขยายหรือต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่
เดิม

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 288,688.06              278,043.12 96.31 ไม่มี ไม่มี

43 64043 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการปลุกพลังเยาวชน
ชายแดนใต้				

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
พลเมือง เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 100.00 100.00 300,000.00                51,112.39 17.04 จากสถานการณ์ COVID 19 ไม่สามารถ
จัดอบรมในห้องเรียนได้

เล่ือนการจัดอบรม และปรับ
รูปแบบเป็นแบบออนไลน์

K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 100.00 100.00

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.34 100.00

K3-2/2.3/1 จ านวนพลเมือง
ต้นแบบท่ีด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ 
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน

คน/ชุมชน 3.00 3.00 100.00

P-01 จ านวนคร้ังการจัดอบรม
ระยะส้ัน

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

P-02 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะส้ัน

คน 50.00 50.00 100.00

44 64044 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการอบรมวิทยากรส่งเสริม
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย				

K3-2/2.3/1 จ านวนพลเมือง
ต้นแบบท่ีด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ 
หรือขยายผลการสร้างความเป็น
พลเมืองสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน

คน/ชุมชน 3.00 5.00 100.00 625,000.00              332,036.16 53.13 จากสถานการณ์ COVID 19 ใม่สามารถ
จัดอบรมตามแผนท่ีวางไว้ได้

เล่ือนการจัดอบรม และปรับ
รูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบ
ออนไลน์

P-13 จ านวนคนท่ีได้รับการ
เผยแพร่ความรู้ หรือขยายผลต่อ
จากเครือข่ายของสถาบัน

คน 300.00 600.00 100.00

P-01 จ านวนคร้ังการจัดอบรม
ระยะส้ัน

คร้ัง 2.00 1.00 50.00

P-02 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะส้ัน

คน 50.00 19.00 38.00

P-15 จ านวนรายงานการจัด
กิจกรรม/สรุปผลโครงการ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

K3-1/1.1/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
พลเมือง เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 10.00 12.50

K3-2/2.2/1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมความ
เป็นพลเมืองเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 80.00 10.00 12.50

45 64045 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการส่ือเพ่ือสร้างส านึก
พลเมือง				

K3-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการเพ่ือเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

2.00 4.00 100.00 300,000.00              281,206.75 93.74 ไม่มี ไม่มี

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.48 100.00

46 64046 ส านักส่งเสริม
การเมืองภาค
พลเมือง

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง				

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 7.00 100.00 150,000.00              146,441.67 97.63 ไม่มี ไม่มี

P6-09 ร้อยละความส าเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ร้อยละ 90.00 95.35 100.00

47 64047 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว				

K5-2/2.1/4 จ านวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ และศูนย์การเรียนรู้
ประชาธิปไตย

คน 8,000.00 10,259.00 100.00 15,487,700.00          13,720,073.20 88.59 ไม่มี ไม่มี

K5-2/2.3/1 จ านวนกิจกรรมท่ี
ร่วมกับสถานศึกษา/เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ฯ แหล่งเรียนรู้/
หน่วยงานอ่ืนๆ

กิจกรรม 1.00 2.00 100.00

K5-2/2.1/3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ

ระดับ 4.21 4.60 100.00

48 64048 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการนิทรรศการเคล่ือนท่ี
และส่ือการเรียนรู้พระปกเกล้า
ศึกษา (Mobile Museum)				

K5-2/2.2/1 จ านวนคร้ังท่ีจัด
นิทรรศการเคล่ือนท่ี

คร้ัง 4.00 2.00 50.00 4,436,600.00            4,245,726.82 95.70 จาก สถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่
สามาราจัดนิทรรศการเคล่ือนท่ีจากแผน
เดิมท่ีวางไว้

ได้เล่ือนการจัดนิทรรศการ
เคล่ือนท่ีออกไป คือ
นิทรรศการเคล่ือนท่ี จ.
นครราชสีมา ก าหนดจัดช่วงปลาย
เดือนตุลาคม 2564 และ
นิทรรศการเคลือนท่ี จ.ล าพูน 
ก าหนดจัดช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2564

K5-2/2.2/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมนิทรรศการเคล่ือนท่ี

ระดับ 4.21 4.21 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

K5-2/2.2/3 จ านวนผู้เข้าชม
นิทรรศการเคล่ือนท่ี

คน 5,000.00 43,643.00 100.00

49 64049 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาระบบและส่ือ
เพ่ือการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์				

K5-2/2.1/1 จ านวนรูปแบบ/
วิธีการ/ส่ือการเรียนรู้ท่ีถูกพัฒนา 
หรือปรับปรุงข้ึนใหม่ของกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่ความรู้

รูปแบบ 2.00 3.00 100.00 2,837,500.00            2,627,766.30 92.61 ไม่มี ไม่มี

50 64050 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการนิทรรศการ
หมุนเวียน/ช่ัวคราว 
(Temporary 
Exhibition)				

K5-2/2.1/2 จ านวนคร้ังการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

คร้ัง 2.00 2.00 100.00 900,000.00              900,000.00 100.00 ไม่มี ไม่มี

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.74 100.00

51 64051 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการอนุรักษ์และขยาย
ความโบราณวัตถุท่ีเก่ียวข้องกับ
รัชกาลท่ี 7 และสมเด็จพระนาง
เจ้าร าไพพรรณีฯ				

K5-1/1.3/2 จ านวนองค์ความรู้จาก
การขยายความโบราณวัตถุ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 390,000.00              270,140.37 69.27 ไม่มี ไม่มี

K5-1/1.3/1 จ านวนโบราณวัตถุท่ี
เพ่ิมข้ึน

ช้ิน 1.00 2.00 100.00

P5-01 จ านวนโบราณวัตถุท่ีได้รับ
การอนุรักษ์

ช้ิน 40.00 40.00 100.00

52 64052 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา				K5-1/1.1/1 จ านวนองค์ความรู้
พระปกเกล้าศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน

เร่ือง 2.00 2.00 100.00 300,000.00              286,223.00 95.41 ไม่มี ไม่มี

53 64053 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองและสังคมประชาธิปไตย				

K5-3/3.1/1 จ านวนองค์ความรู้
เร่ืองพัฒนาการประชาธิปไตยไทย

เร่ือง 2.00 2.00 100.00 219,125.00              202,402.42 92.37 ไม่มี ไม่มี

54 64054 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการพิพิธสาระภัณฑ์				 K5-2/2.1/2 จ านวนคร้ังการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

คร้ัง 4.00 4.00 100.00 185,000.00              179,343.14 96.94 ไม่มี ไม่มี

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.74 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

55 64055 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา				

K5-1/1.2/1 จ านวนเร่ืองใน
ฐานข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาท่ี
เพ่ิมข้ึน

เร่ือง 1.00 2.00 100.00 280,000.00              274,923.82 98.19 ไม่มี ไม่มี

P6-16 จ านวนฐานข้อมูลท่ีพัฒนาข้ึน ระบบ 1.00 2.00 100.00

56 64056 พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

St5. ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 และพัฒนาการประชาธิปไตย

โครงการสัมมนาวิชาการ
พระปกเกล้าศึกษา				

K5-2/2.1/2 จ านวนคร้ังการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

คร้ัง 4.00 5.00 100.00 25,900.00                23,329.00 90.07 ไม่มี ไม่มี

57 64057 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริการวิชาการ
และการจัดการศึกษาอบรม

K6-1/1.2/1 จ านวนกระบวนงานท่ี
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน

กระบวนการ 2.00 2.00 100.00 23,220,800.00          23,114,730.40 99.54 ไม่มี ไม่มี

P6-10 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
การให้บริการงานสนับสนุน

ระดับ 4.21 4.34 100.00

58 64058 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย
และการบริหาร

K6-1/1.1/1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 3,893,400.00            3,841,223.94 98.66 ไม่มี ไม่มี
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

P-10 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีจัดหา

รายการ 3.00 13.00 100.00

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

คน 2,440,000.00 2,450,151.00 100.00

59 64059 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการค่าบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

K6-1/1.1/1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 5,903,000.00            5,900,055.30 99.95 ไม่มี ไม่มี

60 64060 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการองค์ความรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง 
(ฐานข้อมูล)

K6-3/3.1/1 จ านวนผลงานของ
สถาบันท่ีถูกน าไปเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์

เร่ือง 200.00 200.00 100.00 630,000.00              541,372.57 85.93 ไม่มี ไม่มี

61 64061 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า

K6-3/3.2/2 จ านวนผู้เข้าใช้
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 จ านวนผลงานของ
สถาบันท่ีถูกน าไปเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์

เร่ือง 600.00 658.00 100.00

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.80 100.00

P-08 จ านวนเร่ืองในฐานข้อมูลท่ี
ผลิต/ปรับปรุง

เร่ือง 1,000.00 1,156.00 100.00

P-10 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีจัดหา

รายการ 50.00 54.00 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

62 64062 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

K6-3/3.1/1 จ านวนผลงานของ
สถาบันท่ีถูกน าไปเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์

เร่ือง 100.00 446.00 100.00 660,000.00              625,712.26 94.80 ไม่มี ไม่มี

K6-3/3.2/1 จ านวนคร้ังการ
อ้างอิง/อ้างถึง ผลงานของสถาบัน
ผ่านส่ือเผยแพร่ต่างๆ

คร้ัง 50.00 348.00 100.00

K6-3/3.3/1 จ านวนคร้ังการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ

คร้ัง 3.00 91.00 100.00

K1-3/3.4/2 ร้อยละของงานวิจัยท่ี
ถูกเผยแพร่ด้วยวิธีการท่ีเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 90.00 95.29 100.00

63 64063 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ K6-3/3.1/1 จ านวนผลงานของ
สถาบันท่ีถูกน าไปเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์

เร่ือง 3.00 4.00 100.00 3,167,000.00            2,796,420.92 88.30 ไม่มี ไม่มี

P6-03 จ านวนรายงานประจ าปี เล่ม 1.00 1.00 100.00
P6-02 จ านวนจดหมายข่าว
ภาษาอังกฤษ

ฉบับ 3.00 3.00 100.00

P6-01 จ านวนจดหมายข่าว
ภาษาไทย

ฉบับ 12.00 12.00 100.00

P6-04 จ านวนวารสารสถาบัน ฉบับ 1.00 1.00 100.00
P-06 จ านวนเร่ืองของหนังสือ/
ส่ิงพิมพ์ ท่ีผลิต

เร่ือง 3.00 3.00 100.00

P-07 จ านวนเล่มของหนังสือ/
ส่ิงพิมพ์ ท่ีผลิต

เล่ม 1,500.00 1,600.00 100.00

64 64064 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์ K6-3/3.1/1 จ านวนผลงานของ
สถาบันท่ีถูกน าไปเผยแพร่ผ่านส่ือ
ออนไลน์

เร่ือง 40.00 40.00 100.00 4,761,000.00            4,715,475.66 99.04 ไม่มี ไม่มี

65 64065 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ
ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการเครือข่ายในและ
ต่างประเทศ

K6-4/4.1/1 จ านวนเครือข่ายใหม่
ท้ังใน และต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน

เครือข่าย 2.00 2.00 100.00 6,268,433.90              818,309.98 13.05 ไม่มี ไม่มี
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

K6-4/4.2/1 ร้อยละของเครือข่าย
เป้าหมายท้ังในและต่างประเทศท่ี
จัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ
สถาบัน

ร้อยละ 60.00 70.00 100.00

66 64066 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ
ท้ังในและต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการงานศึกษาติดต่อ
เครือข่ายหรือประชุม
ต่างประเทศส าหรับกรรมการ

P6-09 จ านวนคร้ังการเดินทาง
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

คร้ัง 1.00 ไม่มีนโยบาย
เดินทางศึกษาดู
งานต่างประเทศ

#VALUE! 1,000,000.00                    833.26 0.08 ไม่มี ไม่มี

67 64067 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการงานแผน ติดตามและ
ประเมินผล

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 12.00 14.00 100.00 1,395,200.00            1,283,548.87 92.00 ไม่มี ไม่มี

P6-13 จ านวนคร้ังในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
สถาบัน

คร้ัง 2.00 2.00 100.00

68 64068 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารงานข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 12.00 18.00 100.00 600,000.00              500,639.22 83.44 ไม่มี ไม่มี

69 64069 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการ KPI YEARBOOK K6-3/3.1/2 จ านวนผลงานของ
สถาบันท่ีถูกเผยแพร่ผ่านส่ืออ่ืนๆ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 450,000.00              364,284.50 80.95 ไม่มี ไม่มี

P-07 จ านวนเล่มของหนังสือ/
ส่ิงพิมพ์ ท่ีผลิต

เล่ม 1,500.00 1,500.00 100.00

70 64070 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการรณรงค์ส่งเสริมความ
เป็นพลเมือง

K3-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการเพ่ือเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

1.00 1.00 100.00 1,860,000.00            1,823,010.46 98.01 ไม่มี ไม่มี

71 64071 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับ
บุคลากรภายในเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน (Intra Website)

K6-1/1.2/1 จ านวนกระบวนงานท่ี
ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ย่ิงข้ึน

กระบวนการ 1.00 2.00 100.00 380,000.00              380,000.00 100.00 ไม่มี ไม่มี

72 64072 หน่วยข้ึนตรงต่อ
เลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการระบบเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

K6-1/1.1/1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 344,000.00              342,057.60 99.44 ไม่มี ไม่มี

73 64073 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

โครงการสนับสนุนสารสนเทศ
เพ่ือการท างานของสมาชิก
รัฐสภา

K4-1/1.3/1 จ านวนงานวิจัย
เก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างาน/ประเมินท่ีเป็นเร่ืองการ
พัฒนาการด าเนินงานของฝ่ายนิติ
บัญญัติ

เร่ือง 9.00 13.00 100.00 1,426,920.00            1,410,125.09 98.82 ไม่มี ไม่มี
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

74 64074 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่าง
กฎหมายและกฎหมายท่ีมีผลใช้
บังคับอยู่

K4-1/1.1/1 จ านวนรายงาน
การศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมาย/
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายท่ี
มีผลบังคับอยู่/ผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย

เร่ือง 6.00 8.00 100.00 910,000.00              895,616.43 98.42 ไม่มี ไม่มี

75 64075 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและ
ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

K4-2/2.1/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของสมาชิกรัฐสภา/บุคลากรในแวด
วงรัฐสภาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ/เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ 3.41 4.52 100.00 2,171,820.00              715,463.64 32.94 จาก สถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดงานมอบวุฒิบัตรให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา

เล่ือนการจัดกิจกรรมจาก
ก าหนดการเดิมเป็นช่วงเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

K2-2/2.1/1 จ านวนหลักสูตร
เป้าหมายท่ีมีการปรับปรุงเน้ือหาให้
มีความทันสมัย/ตอบโจทย์สังคม

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

P2-01 จ านวนคร้ังการจัดศึกษา
อบรม

คร้ัง/รายการ 2.00 2.00 100.00

P2-02 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม

คน 180.00 180.00 100.00

K4-2/2.1/1 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรท่ีมีความรู้
เพ่ิมข้ึน (หลักสูตรผู้ช่วยและ
ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา 
และหลักสูตรผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิก
รัฐสภา)

ร้อยละ 75.00 95.14 100.00

76 64076 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ
และผู้ช านาญการประจ าตัว
สมาชิกรัฐสภา

K4-2/2.1/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของสมาชิกรัฐสภา/บุคลากรในแวด
วงรัฐสภาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ/เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.59 100.00 2,193,120.00              711,918.59 32.46 ไม่มี ไม่มี

P2-01 จ านวนคร้ังการจัดศึกษา
อบรม

คร้ัง/รายการ 2.00 2.00 100.00

P2-02 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม

คน 120.00 128.00 100.00

K4-2/2.1/1 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรท่ีมีความรู้
เพ่ิมข้ึน (หลักสูตรผู้ช่วยและ
ผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา 
และหลักสูตรผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิก
รัฐสภา)

ร้อยละ 75.00 98.57 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

77 64077 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ

K4-3/3.2/1 จ านวนหน่วยงาน/
องค์กรท้ังในและต่างประเทศท่ีจัด
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้ในวงงานรัฐสภา

หน่วยงาน 3.00 3.00 100.00 462,164.04              418,374.28 90.53 ไม่มี ไม่มี

78 64078 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิรูปประเทศ				

P-06 จ านวนเร่ืองของหนังสือ/
ส่ิงพิมพ์ ท่ีผลิต

เร่ือง 3.00 4.00 100.00 470,000.00              441,048.45 93.84 ไม่มี ไม่มี

79 64079 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

โครงการอุดหนุนทุนการศึกษา
หลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกล้า เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา				

K4-2/2.2/1 จ านวนทุนอุดหนุนแก่
สมาชิกรัฐสภาในการเข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูต

ทุน 9.00 9.00 100.00 1,000,000.00              999,099.38 99.91 ไม่มี ไม่มี

80 64080 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา				

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 6.00 100.00 100,000.00                86,630.18 86.63 ไม่มี ไม่มี

81 64081 ส านักส่งเสริม
วิชาการรัฐสภา

3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา St4. การส่งเสริมงานวิชาการ
ของรัฐสภา

โครงการสัมมนาส าหรับสมาชิก
รัฐสภา				

P2-01 จ านวนคร้ังการจัดศึกษา
อบรม

คร้ัง/รายการ 4.00 4.00 100.00 229,599.00              228,873.45 99.68 ไม่มี ไม่มี

K4-2/2.1/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของสมาชิกรัฐสภา/บุคลากรในแวด
วงรัฐสภาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ/เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.70 100.00

82 64082 ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
รุ่นท่ี 12

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

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
การศึกษาอบรมท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 85.00 97.75 100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ร้อยละ 75.00 82.02 100.00

K2-1/1.1/4 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 50.00 97.75 100.00
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

83 64083 ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อกระบวนการ
สันติภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (Peace survey)

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ส ารวจ/วิจัยเก่ียวกับทิศทาง
สถานการณ์เพ่ือวัดระดับอุณหภูมิ
สังคม และการเมืองท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 1,800,000.00            1,476,547.55 82.03 ไม่มี ไม่มี

84 64084 ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St2. การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและมี
พฤติกรรมท่ีส่งเสริม
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร/เครือข่ายในการสร้าง
สังคมสันติสุข

P-05 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม/ผู้ใช้บริการงาน
เผยแพร่ต่างๆ

ระดับ 4.21 4.45 100.00 43,300.00                35,810.00 82.70 ไม่มี ไม่มี

P-01 จ านวนคร้ังการจัดอบรม
ระยะส้ัน

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

P-02 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ระยะส้ัน

คน 25.00 41.00 100.00

85 64085 ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารส านักสันติวิธี
และธรรมาภิบาล

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 6.00 100.00 135,000.00              133,903.80 99.19 ไม่มี ไม่มี

P6-09 ร้อยละความส าเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ร้อยละ 90.00 99.19 100.00

86 64086 ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการการถอดบทเรียน
ชุมชนสันติสุขในประเทศไทย

K1-1/1.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เร่ือง 1.00 2.00 100.00 247,910.00              201,876.68 81.43 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลให้ไม่
สามารถลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือเก็บข้อมูลได้

ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการลงพ้ืนท่ี
จากการลงพ้ืนท่ีจริงเป็นการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ออนไลน์

87 64087 ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St1.การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยกลไกการสร้าง
ความไว้ใจ (Trust Building) 
ของรัฐด้วยนโยบายพหุ
วัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

K1-1/1.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 102,900.00                51,755.99 50.30 ไม่มี ไม่มี

88 64088 ส านักสันติวิธีและ
ธรรมาภิบาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St3. การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

โครงการชุดส่ือความรู้สันติวิธี
และธรรมาภิบาล

K3-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการเพ่ือเผยแพร่ และ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

6.00 6.00 100.00 135,000.00              125,321.84 92.83 ไม่มี ไม่มี

89 64089 ส านักบริการวิชาการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารส านักบริการ
วิชาการ

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 10.00 100.00 100,000.00                98,718.60 98.72 ไม่มี ไม่มี
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

90 64090 ส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ
การใช้สิทธิหน้าท่ีของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

โครงการการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ e-Learning 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.57 100.00 300,000.00              299,583.18 99.86 ไม่มี ไม่มี

K7-4/4.1/1 จ านวนผู้เข้าเรียนใน
หลักสูตร e-Learning

คน 1,200.00 8,715.00 100.00

P2-04 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน
ใหม่

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

P2-05 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนา
ปรับปรุง (หลักสูตรเดิม)

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

P-18 จ านวนชุดความรู้เพ่ือเผยแพร่ ชุด 2.00 2.00 100.00

91 64091 ส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

St6. การพัฒนาองค์กรไปสู่
สมรรถนะสูงและสากล

โครงการบริหารส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

P6-11 จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 7.00 7.00 100.00 100,000.00                99,979.73 99.98 ไม่มี ไม่มี

P6-09 ร้อยละความส าเร็จของการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ร้อยละ 90.00 99.98 100.00

92 64092 ส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

2.ให้บริการทางวิชาการท้ังในรูป
ของการศึกษาอบรมทางวิชาการ 
ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์
ผลกระทบในการตรากฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
กฎหมาย

K7-3/3.1/1 จ านวนเคร่ืองมือ/
รูปแบบ/ช่องทาง วิธีการในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดท ากฎหมาย

เคร่ืองมือ/
รูปแบบ/วิธีการ

4.00 4.00 100.00 87,040.00                49,966.95 57.41 ไม่มี ไม่มี

P2-05 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนา
ปรับปรุง (หลักสูตรเดิม)

หลักสูตร 2.00 2.00 100.00

93 64093 ส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

โครงการจับตาสถานการณ์และ
ความรู้ด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตย

K7-1/1.1/1 จ านวนผลการศึกษา
เก่ียวกับพลวัตประชาธิปไตย

เร่ือง 2.00 2.00 100.00 870,000.00              797,277.93 91.64 ไม่มี ไม่มี

94 64094 ส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

โครงการพัฒนานวัตกรรม
ประชาธิปไตยและความรู้ด้าน
การพัฒนาประชาธิปไตยโดย
วิธีการระดมความคิดเห็นแบบ
สร้างสรรค์ (Creative 
Sandbox Method)

K7-1/1.2/1 จ านวนผลงานวิชาการ
ท่ีศึกษาเก่ียวกับพลวัตประชาธิปไตย
 ท่ีถูกน าไปใช้ในการพัฒนางานตาม
ภารกิจกของสถาบัน

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 760,000.00              677,298.45 89.12 จากสถานการณ์ COVID 19 ส่งผลไม่
สามารถจัดกิจกรรมเทศกาลเกมตาม
แผนท่ีวางไว้ได้

ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นรูปแบบออนไลน์
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ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ 
(%)

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ผลการใช้จ่ายเงิน
รวมท้ังส้ิน (บาท)

 ผลการใช้จ่ายเงิน 
(ร้อยละ)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ปัญหา/อุปสรรคท่ึเกิดข้ึน แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

หน่วยงาน พันธกิจ ยุทธศาสตร์

95 64095 ส านักนวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

St7. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือประชาธิปไตย

โครงการวิจัยรัฐธรรมนูญศึกษา:
 การออกกฎหมายเพ่ือรองรับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2560

K7-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิชาการ
ท่ีจัดท าโดยศูนย์รัฐธรรมนูญศึกษา 
(Center for Constitution 
studies)

เร่ือง 1.00 1.00 100.00 500,000.00              433,103.72 86.62 ไม่มี ไม่มี

282,921,625.00 250,489,056.43 88.54รวมท้ังส้ิน
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