
 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)
1 63001 งานส่วนกลาง 5.ส่งเสริมความร่วมมือ

กับองค์การท้ังในและ
ต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการงานประชุม
วิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า คร้ังท่ี 22

จ านวนคร้ังการจัดอบรม คร้ัง 1.00 1.00 100.00

2 63002 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการเงินเดือน				 K6-4/4.4/1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
เก่ียวกับการจัดระบบผลตอบแทน สวัสดิการให้มี
ความพอเพียง เหมาะสม

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

3 63003 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการสนับสนุนการ
ท างานสถาบัน
พระปกเกล้า				

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.21 4.15 98.57

4 63004 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหาร
ส านักงานเลขาธิการ				

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.21 4.15 98.57

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 24.00 21.00 87.50

5 63005 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการพัฒนาบุคลากร				K6-4/4.3/2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตาม Training 
Roadmap และ IDP

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

K6-4/4.3/3 ร้อยละความส าเร็จของการติดตามผล
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP)

ร้อยละ 100.00 50.00 50.00

6 63006 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการติดตามการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติ: 
ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคง				

จ านวนผลงานวิจัย เร่ือง 1.00 1.00 100.00

จ านวนบทความ เร่ือง 1.00 1.00 100.00

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

7 63007 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการหลักสูตร
การเมืองการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่น
ท่ี 23-24				

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.54 100.00

K2-1/1.1/2 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
หลักสูตรอยู่ในระดับมากข้ึนไป

ร้อยละ 75.00 75.00 100.00

K2-1/1.1/4 จ านวนหลักสูตรท่ีปรับหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการ

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

จ านวนผู้เข้าอบรม คน 150.00 149.00 99.33
จ านวนผู้ผ่าน/จบการศึกษาอบรม คน 135.00 149.00 110.37

8 63008 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการหลักสูตรผู้น า
ยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นท่ี 9 
และ รุ่นท่ี 10				

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.61 100.00

K2-1/1.1/2 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

K2-1/1.1/3 ร้อยละของการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
หลักสูตรอยู่ในระดับมากข้ึนไป

ร้อยละ 75.00 93.43 100.00

K2-1/1.1/4 จ านวนหลักสูตรท่ีปรับหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการ

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม คน 140.00 140.00 100.00
จ านวนผู้ผ่าน/จบการศึกษาอบรม คน 126.00 137.00 100.00

9 63009 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการสัมมนาเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้แก่
ผู้น าทางการเมืองและ
การบริหาร				

K2-1/1.2/1 จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
สร้างแรงบันดาลใจการพัฒนางานของกลุุุมเป้าหมาย

กิจกรรม 1.00 1.00 100.00

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ระดับ 4.21 4.58 100.00
10 63010 วิทยาลัยการเมืองการ

ปกครอง
7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหาร
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง				

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 13.00 14.00 100.00

11 63011 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยการ
บริหารงานท่ีเป็นเลิศ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (Best 
Practices)				

K1-1/1.2/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยท่ีมีการ
ประมวลถอดบทเรียน

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

จ านวนหนังสือท่ีผลิต (เล่ม) เล่ม 600.00 600.00 100.00

12 63012 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยองค์
ความรู้เก่ียวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน				

K1-1/1.1/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

13 63013 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยถอด
บทเรียนและ
พัฒนาการบริการ
สาธารณะ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
และชุมชน			

K1-1/1.2/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยท่ีมีการ
ประมวลถอดบทเรียน

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

14 63014 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถส าหรับ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประจ าปี 2563			

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม คน 140.00 178.00 100.00

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ระดับ 4.21 4.67 100.00
15 63015 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง

ท้องถ่ิน
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการรางวัล
พระปกเกล้าทองค า
และรางวัลพระปกเกล้า
 ประจ าปี 2563				

จ านวนผลงานวิชาการอ่ืนๆ เร่ือง 1.00 1.00 100.00

จ านวนเร่ือง/ชุด ส่ิงพิมพ์เผยแพร่อ่ืนๆ เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

จ านวนคร้ังการจัดประชุม สัมมนา อภิปราย 
บรรยายพิเศษ

คร้ัง 1.00 1.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

16 63016 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการเวทีท้องถ่ิน
ไทย ประจ าปี 2563				

17 63017 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการผลิตบทความ
และเอกสารทางวิชาการ				

จ านวนผลงานวิชาการอ่ืนๆ เร่ือง 3.00 3.00 100.00

จ านวนการผลิตเอกสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่ (จ านวน
เล่ม)

เล่ม 3,000.00 3,000.00 100.00

18 63018 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหาร
วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน				

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 13.00 100.00

19 63019 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการพลเมือง
ท้องถ่ิน		

จ านวนคร้ังการจัดอบรม คร้ัง 6.00 6.00 100.00

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม คน 220.00 402.00 100.00
จ านวนหนังสือท่ีผลิต (เล่ม) เล่ม 1,000.00 1,500.00 100.00

งดจัดกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์ COVID 19



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

20 63020 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยเพ่ือตรวจ
ติดตามสถานการณ์
ประชาธิปไตย (KPI 
Democracy Warning)

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอทิศทาง
ของสถานการณ์ หรือประเด็นสาธารณะท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

21 63021 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการสถาบัน
การเมืองภายใต้
รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับ
ความต้ังม่ันของ
ประชาธิปไตยไทย

K1-3/3.1/1 จ านวนผลวิจัยท่ีตอบสนองต่อปัญหา
หรือความต้องการเร่งด่วนของประเเทศ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

K1-3/3.1/2 จ านวนผลงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อ
ปัญหารือความต้องการเร่งด่วนของประเทศท่ีมีการ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

22 63022 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสิทธิ
เสรีภาพการมีส่วนร่วม
และกฎหมายแก่
ประชาชน

K1-1/1.1/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

K1-1/1.2/3 จ านวนพ้ืนท่ี/หน่วยงาน/องค์กรท่ีได้น า
ผลงานวิจัยถอดบทเรียนไปใช้

พ้ืนท่ี 2.00 2.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

23 63023 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัยถอด
บทเรียนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและ
งบประมาณแบบมีส่วน
ร่วมท่ีค านึงถึงมิติหญิง
ชาย (Gender 
Responsive 
Participatory 
Budgeting)

K1-1/1.2/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยท่ีมีการ
ประมวลถอดบทเรียน

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

K1-1/1.2/3 จ านวนพ้ืนท่ี/หน่วยงาน/องค์กรท่ีได้น า
ผลงานวิจัยถอดบทเรียนไปใช้

พ้ืนท่ี 5.00 6.00 100.00

24 63024 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการศึกษาความ
เช่ือม่ัน ความพึงพอใจ
ต่อหน่วยงานต่าง ๆ  
และการยกระดับการ
บริการสาธารณะ

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอทิศทาง
ของสถานการณ์ หรือประเด็นสาธารณะท่ีส าคัญ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

จ านวนการผลิตเอกสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่ (จ านวน
เล่ม)

เล่ม 1,000.00 1,000.00 100.00

จ านวนทุนวิจัย ทุน 3.00 5.00 100.00
25 63025 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ

เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการศึกษาวิจัย
เร่งด่วนหรือวิจัยตาม
ประเด็นสาธารณะ

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอทิศทาง
ของสถานการณ์ หรือประเด็นสาธารณะท่ีส าคัญ

เร่ือง 2.00 2.00 100.00

จ านวนการผลิตเอกสารวิชาการเพ่ือเผยแพร่ (จ านวน
เล่ม)

เล่ม 1,800.00 3,800.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

26 63026 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการการ
เสริมสร้างชุมชน
พลเมืองด้วยงานวิจัย
ชุมชน

K1-1/1.4/1จ านวนทุนสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ ส าหรับผลงานวิจัยท่ัวไป  วิทยานิพนธ์  และ
วิจัยชุมชน

ทุน 3.00 3.00 100.00

K1-1/1.1/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่

เร่ือง 3.00 3.00 100.00

27 63027 ส านักวิจัยและพัฒนา 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายความซ่ือตรง

K3-1/1.2/1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ท่ี
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคพลเมือง

กิจกรรม 5.00 2.00 40.00

จ านวนเครือข่ายในประเทศ เครือข่าย 3.00 3.00 100.00
K1-1/1.2/3 จ านวนพ้ืนท่ี/หน่วยงาน/องค์กรท่ีได้น า
ผลงานวิจัยถอดบทเรียนไปใช้

พ้ืนท่ี 2.00 3.00 100.00

28 63028 ส านักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหาร
ส านักวิจัยและพัฒนา

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 6.00 100.00

29 63029 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการติดตามการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติ: 
ยุทธศาสตร์  ด้านการ
สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความ
เท่าเทียมกันทางสังคม

K1-1/1.1/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่

เร่ือง 1.00 1.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

30 63030 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการการศึกษา
อนาคตและฉากทัศน์
การเมืองไทยเพ่ือสร้าง
ประชาธิปไตยท่ีย่ังยืน 
 : กรณีสถาบัน
การเมือง (รัฐสภา 
พรรคการเมืองและ
การเมืองภาคพลเมือง) 
  Political Foresight 
and Scenarios for 
Thailand 
Sustainable 
Democracy

K1-2/2.1/1 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าเสนอทิศทาง
ของสถานการณ์ หรือประเด็นสาธารณะท่ีส าคัญ

เร่ือง 3.00 3.00 100.00

31 63031 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการปฏิบัติการ
เสริมสร้างพลังพลเมือง
 (Citizen 
Empowerment for 
Healthy 
Democracy:KPI-CE)

K3-2/2.2/2 จ านวนชุมชนพลเมืองต้นแบบ พ้ืนท่ี 3.00 3.00 100.00

K3-2/2.2/1 จ านวนประเด็นปัญหา/กิจกรรม/
นโยบาย ท่ีพลเมืองน าเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน
ต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม

เร่ือง 3.00 3.00 100.00

32 63032 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง				

K3-2/2.1/1 ร้อยละพลเมืองกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม

ร้อยละ 20.00 31.16 100.00

K3-2/2.2/1 จ านวนประเด็นปัญหา/กิจกรรม/
นโยบาย ท่ีพลเมืองน าเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน
ต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม

เร่ือง 56.00 62.00 100.00

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมระยะส้ัน คน 200.00 203.00 100.00
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

ระดับ 4.21 4.35 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

รายงานประจ าปี เล่ม 1.00 1.00 100.00
33 63033 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค

พลเมือง
4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการโรงเรียน
พลเมือง

K3-2/2.1/1 ร้อยละพลเมืองกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม

ร้อยละ 4.21 4.54 100.00

จ านวนเครือข่ายในประเทศ เครือข่าย 20.00 20.00 100.00
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมระยะส้ัน คน 100.00 119.00 100.00
จ านวนคร้ังการจัดอบรมระยะส้ัน คร้ัง 2.00 5.00 100.00
K3-2/2.2/1 จ านวนประเด็นปัญหา/กิจกรรม/
นโยบาย ท่ีพลเมืองน าเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน
ต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม

เร่ือง 20.00 21.00 100.00

34 63034 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการสร้างส านึก
พลเมือง

จ านวนคร้ังการจัดอบรมระยะส้ัน คร้ัง 2.00 2.00 100.00

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อภิปราย บรรยาย
พิเศษ

คน 120.00 82.00 68.33

K2-1/1.2/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ระดับ 4.21 4.76 100.00

จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ท่ีน าความรู้ไปขยายผลต่อ โครงการ 10.00 11.00 100.00
จ านวนการจัดกิจกรรมเผยแพร่อ่ืนๆ คร้ัง 2.00 1.00 50.00

35 63035 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการผู้น าเยาวชน
แห่งอนาคต

จ านวนคร้ังการจัดอบรมระยะส้ัน คร้ัง 1.00 1.00 100.00

จ านวนผู้เข้าอบรม คน 60.00 63.00 105.00

จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ท่ีน าความรู้ไปขยายผลต่อ โครงการ 4.00 17.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

ระดับ 4.21 4.48 100.00

36 63036 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหารส านัก
ส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง				

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 6.00 100.00

37 63037 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการปลุกพลัง
เยาวชนชายแดนใต้			

จ านวนคร้ังการจัดอบรมระยะส้ัน คร้ัง 1.00 1.00 100.00

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมระยะส้ัน คน 60.00 63.00 100.00
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธ์ิในระดับ
มากข้ึนไป

ร้อยละ 80.00 90.48 100.00

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

ระดับ 4.21 4.28 100.00

จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ท่ีน าความรู้ไปขยายผลต่อ โครงการ 10.00 13.00 100.00
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย

คน 500.00 965.00 100.00

38 63038 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการส่ือเพ่ือสร้าง
ส านึกพลเมือง				

จ านวนส่ือเผยแพร่อ่ืนๆ เร่ือง 2.00 4.00 100.00

39 63039 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการพิพิธสาระ
ภัณฑ์				

K5-3/3.2/1 จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรมภายใน
พิพิธภัณฑ์

คร้ัง 6.00 9.00 100.00

K5-1/1.2/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป

ระดับ 4.21 4.53 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

40 63040 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้ประชาธิปไตย				

ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 80.00 80.00 100.00

41 63041 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการนิทรรศการ
เคล่ือนท่ีและส่ือการ
เรียนรู้พระปกเกล้า
ศึกษา (Mobile 
Museum)				

K5-2/2.1/2 จ านวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
พระปกเกล้าศึกษา

คร้ัง 4.00 4.00 100.00

K5-1/1.2/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป

ระดับ 4.21 4.40 100.00

42 63042 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการสัมมนา
วิชาการพระปกเกล้า
ศึกษา 				

จ านวนคร้ังการจัดประชุม สัมมนา อภิปราย 
บรรยายพิเศษ

คร้ัง 4.00 7.00 100.00

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

ระดับ 4.21 4.51 100.00

43 63043 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการอนุรักษ์และ
ขยายความ
โบราณวัตถุท่ีเก่ียวข้อง
กับรัชกาลท่ี 7 และ
สมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณีฯ				

จ านวนโบราณวัตถุท่ีได้รับการศึกษาหรือขยายความ ช้ิน 1.00 1.00 100.00

จ านวนอนุรักษ์โบราณวัตถุ รายการ 40.00 40.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

44 63044 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการบริหาร
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว				

จ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ คน 17,000.00 17,076.00 100.00

K5-3/3.3/1 จ านวนเครือข่ายในประเทศ หน่วยงาน 1.00 3.00 100.00
K5-1/1.2/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป

ระดับ 4.21 4.82 100.00

45 63045 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการบ ารุงรักษา
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
 และครุภัณฑ์โสตทัศน
ศึกษา				

จ านวนคร้ังในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา คร้ัง 30.00 45.00 100.00

46 63046 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการศูนย์ข้อมูล
พระปกเกล้าศึกษา				

K5-1/1.2/1 จ านวนงานวิชาการ/องค์ความรู้
พระปกเกล้าศึกษาท่ีมีไว้ให้บริการ

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

K5-1/1.2/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป

ระดับ 4.21 4.30 100.00

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหา รายการ 25.00 28.00 100.00
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึน รายการ 300.00 228.00 76.00
จ านวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา คน 100.00 33.00 33.00

47 63047 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการวิจัย
พระปกเกล้าศึกษา				

K5-1/1.1/1 จ านวนผลงานวิจัย/องค์ความรู้ เร่ือง 4.00 4.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

48 63048 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย			

K6-1/1.2/1 จ านวนช่องทางหรือรูปแบบการ
เผยแพร่สารสนเทศของสถาบันท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย

ช่องทาง 1.00 1.00 100.00

จ านวนรายการวิทยุ รายการ 1.00 1.00 100.00
จ านวนคร้ังการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย คร้ัง 2.00 2.00 100.00
จ านวนคร้ังการจัดกิจกรรมเผยแพร่อ่ืนๆ คร้ัง 2.00 2.00 100.00
จ านวนคร้ังการเผยแพร่ส่ือต่างๆ คร้ัง 100.00 120.00 100.00

49 63049 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์				K6-1/1.3/1 จ านวนสารสนเทศของสถาบันถูกจัดอยู่
ในรูปแบบ 2 ภาษา

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

จ านวนจดหมายข่าวภาษาไทย ฉบับ 12.00 12.00 100.00
จ านวนจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับ 3.00 3.00 100.00
จ านวนหนังสือท่ีผลิต (เล่ม) เล่ม 3.00 3.00 100.00
จ านวนเร่ือง/ชุด ส่ิงพิมพ์เผยแพร่อ่ืนๆ เช่น แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

เร่ือง 2.00 2.00 100.00

รายงานประจ าปี เล่ม 1.00 1.00 100.00
50 63050 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการผลิตรายการ
โทรทัศน์สถาบัน
พระปกเกล้า		

จ านวนรายการโทรทัศน์ รายการ 1.00 1.00 100.00

51 63051 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยและการบริหาร				

K6-2/2.2/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ี
มีต่อระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ 4.21 1.07 25.42

จ านวนครุภัณฑ์/อุปกรณ์/ทรัพยากรท่ีจัดหา รายการ 3.00 2.00 66.67
จ านวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์สถาบันฯ ราย 1,000,000.00 755,390.00 75.54



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

K6-1/1.2/2 จ านวนการเข้าใช้สารสนเทศ คร้ัง 100,000.00 175,279.00 100.00
จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล ราย 1,440,000.00 2,443,807.00 100.00

52 63052 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการและการจัด
การศึกษาอบรม				

K6-2/2.1/1 จ านวนห้องเรียนท่ีสามารถจัดการเรียน
การสอนแบบ SMART CLASSROOM

ห้อง 1.00 1.00 100.00

K6-2/2.1/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใช้
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ SMART 
CLASSROOM

ระดับ 4.21 4.88 100.00

K6-2/2.1/3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของวิทยากรและ
เจ้าหน้าท่ีหลักสูตรท่ีใช้ระบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบ SMART CLASSROOM

ระดับ 4.21 4.44 100.00

53 63053 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการห้องสมุด
สถาบันพระปกเกล้า				

K6-1/1.2/2 จ านวนการเข้าใช้สารสนเทศ คร้ัง 405,300.00 577,657.00 100.00

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.21 4.61 100.00
จ านวนข้อมูลในฐานข้อมูล รายการ 1,100.00 1,250.00 100.00
จ านวนรายการ/เร่ือง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ซีดี, วีซีดี 
เป็นต้น)

เร่ือง 50.00 299.00 100.00

จ านวนฐานข้อมูลท่ีผลิต หรือปรับปรุง ฐานข้อมูล 3.00 3.00 100.00
จ านวนส่ือเผยแพร่อ่ืนๆ เร่ือง 50.00 50.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

54 63054 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 5.ส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์การท้ังในและ
ต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

 โครงการงานเครือข่าย
ในและต่างประเทศ     
          				

K6-5/5.1/1 จ านวนเครือข่ายใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน เครือข่าย 2.00 2.00 100.00

K6-5/5.1/2 ร้อยละของหน่วยงานเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีมีกิจกรรมเกิดข้ึนจริง

ร้อยละ 60.00 100.00 100.00

55 63055 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการงานแผน 
ติดตามและประเมินผล				

จ านวนคร้ังในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของสถาบัน

คร้ัง 2.00 2.00 100.00

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 12.00 13.00 100.00
56 63056 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการองค์ความรู้
ด้านการเมืองการ
ปกครอง (ฐานข้อมูล)				

K1-1/1.3/1 ร้อยละฐานข้อมูลด้านการเมืองการ
ปกครอง ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี ท่ี
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

จ านวนฐานข้อมูลท่ีผลิต หรือปรับปรุง ฐานข้อมูล 1.00 1.00 100.00
57 63057 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการ KPI 
YEARBOOK				

K6-1/1.3/1 จ านวนสารสนเทศของสถาบันถูกจัดอยู่
ในรูปแบบ 2 ภาษา

เร่ือง 1.00 1.00 100.00

จ านวนหนังสือท่ีผลิต (เล่ม) เล่ม 1,500.00 5,200.00 100.00
58 63059 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการชุดความรู้สู่
สาธารณะ				

จ านวนหนังสือท่ีผลิต (เล่ม) เล่ม 1,800.00 3,300.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

59 63060 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการรณรงค์สืบ
สานความเป็นพลเมือง				

K3-1/1.2/1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ท่ี
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคพลเมือง

กิจกรรม 1.00 1.00 100.00

60 63061 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหารงาน
ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ				

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 15.00 100.00

61 63062 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 5.ส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์การท้ังในและ
ต่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

 โครงการงานศึกษา
ติดต่อเครือข่ายหรือ
ประชุมต่างประเทศ
ส าหรับกรรมการ				

จ านวนคร้ังการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ คร้ัง 1.00 ไม่มีนโยบายเดินทาง
ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เพราะ
สถานการณ์ COVID
 19

#VALUE!

62 63063 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการศึกษาร่าง
กฎหมายท่ีมี
ความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ

K4-1/1.2/1 จ านวนรายงานการวิเคราะห์ร่าง
กฎหมาย/รายงานการศึกษาผลกระทบของกฎหมาย
ท่ีประกาศใช้แล้ว ท่ีเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

เร่ือง 9.00 10.00 100.00

63 63064 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการศึกษา
วิเคราะห์กฎหมายท่ีมี
ผลใช้บังคับอยู่

จ านวนเอกสารวิชาการท่ีผลิตเพ่ือเผยแพร่ เร่ือง 4.00 6.00 100.00

64 63065 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการหลักสูตร
วุฒิบัตรผู้ช่วย และ
ผู้ปฏิบัติงานของ
สมาชิกรัฐสภา

K4-2/2.2/1 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาเพ่ืองานรัฐสภา
ไทยหรือรัฐสภาระหว่างประเทศ

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

K4-2/2.2/2 ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรม
มีความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 75.00 89.76 100.00

จ านวนคร้ังการจัดอบรม คร้ัง 5.00 6.00 100.00
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 450.00 566.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

65 63066 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการหลักสูตร
วุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญ
และผู้ช านาญการ
ประจ าตัวสมาชิกรัฐสภา

K4-2/2.2/1 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาเพ่ืองานรัฐสภา
ไทยหรือรัฐสภาระหว่างประเทศ

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

K4-2/2.2/2 ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรม
มีความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 75.00 87.17 100.00

จ านวนคร้ังการจัดอบรม คร้ัง 5.00 6.00 100.00
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 360.00 478.00 100.00

66 63067 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการสนับสนุน
สารสนเทศเพ่ือการ
ท างานของสมาชิก
รัฐสภา

K4-1/1.3/1 จ านวนเร่ืองของสาระความรู้ เร่ือง 9.00 8.00 88.89

K4-2/2.1/1 จ านวนกิจกรรมวิชาการตามความ
ต้องการของสมาชิกรัฐสภา

คร้ัง 2.00 2.00 100.00

K4-2/2.1/2 ค่าเฉลุ่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับ 4.21 4.30 100.00

67 63068 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของฝ่ายนิติ
บัญญัติ

K4-2/2.1/1 จ านวนกิจกรรมวิชาการตามความ
ต้องการของสมาชิกรัฐสภา

คร้ัง 1.00 1.00 100.00

จ านวนเอกสารวิชาการท่ีผลิตเพ่ือเผยแพร่ เร่ือง 1.00 1.00 100.00

68 63069 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ
หน่วยงานท้ังในและ  
ต่างประเทศ

K5-3/3.1/3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4.21 4.50 100.00

69 63070 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์พ.ร.บ.
รายจ่ายประจ าปี

K4-1/1.3/1 จ านวนเร่ืองของสาระความรู้ เร่ือง 1.00 3.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

70 63071 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการอุดหนุน
การศึกษาหลักสูตร
ของสถาบัน
พระปกเกล้าเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้แก่
สมาชิกรัฐสภา

K4-2/2.1/1 จ านวนกิจกรรมวิชาการตามความ
ต้องการของสมาชิกรัฐสภา

คร้ัง 10.00 14.00 100.00

71 63072 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหารส านัก
ส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 15.00 100.00

72 63073 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการสัมมนา
สมาชิกรัฐสภา

K4-1/1.1/1 ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่ม
เป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป (การ
ส ารวจความต้องการของสมาชิกรัฐสภา)

ร้อยละ 80.00 90.00 100.00

จ านวนคร้ังการจัดอบรม คร้ัง 2.00 4.00 100.00
73 63074 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ

เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัย “พัฒนา
ตัวช้ีวัดและวัดระดับ
สันติภาพในสังคมไทย”

จ านวนผลงานวิจัย เร่ือง 1.00 1.00 100.00

74 63075 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรช้ันสูง
การเสริมสร้างสังคม
สันติสุข รุ่นท่ี 11

K2-1/1.1/2 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ

หลักสูตร 1.00 1.00 100.00

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม คน 90.00 90.00 100.00
K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.30 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

75 63076 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการการส ารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อ
กระบวนการสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

จ านวนผลงานวิจัย เร่ือง 1.00 1.00 100.00

76 63077 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร/
เครือข่ายในการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข

K3-1/1.2/2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ี
มีต่อกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร ท่ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ภาคพลเมือง

ระดับ 4.21 4.51 100.00

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมระยะส้ัน คน 30.00 30.00 100.00
จ านวนคร้ังการจัดอบรมระยะส้ัน คร้ัง 1.00 1.00 100.00

77 63078 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง

โครงการส่ือความรู้
สันติวิธีและธรรมาภิบาล

K5-2/2.1/1 จ านวนส่ือความรู้ ช้ิน 2.00 1.00 50.00

78 63079 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหารส านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 7.00 100.00

ความส าเร็จใช้จ่ายเงินงบประมาณ เปอร์เซ็น 95.00 95.00 100.00
79 63080 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ

เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัย ติดตาม
การขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติ : ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

จ านวนผลงานวิจัย เร่ือง 1.00 1.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

80 63081 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการวิจัย
ฐานข้อมูลแผนท่ีความ
ขัดแย้งจากการด าเนิน
โครงการตาม
แนวนโยบายของรัฐ
(Conflict Mapping)

จ านวนผลงานวิจัย เร่ือง 1.00 1.00 100.00

81 63082 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

วิจัยพัฒนาฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านธรร
มาภิบาล (Good 
Governance 
Mapping)

จ านวนผลงานวิจัย เร่ือง 1.00 1.00 100.00

82 63083 ส านักบริการวิชาการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหารส านัก
บริการวิชาการ

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 8.00 100.00

83 63084 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการบริหารส านัก
นวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

จ านวนคร้ังการจัดประชุม คร้ัง 6.00 6.00 100.00

ความส าเร็จใช้จ่ายเงินงบประมาณ เปอร์เซ็น 80.00 88.00 100.00
84 63085 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ

ประชาธิปไตย
2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการหลักสูตรวุฒิ
บัติการจัดท าร่าง
กฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 4.57 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

85 63086 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

2.ให้บริการทางวิชาการ
ท้ังในรูปของการศึกษา
อบรมทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการการจัดเวที
ระดมความคิดเห็น 
Focus Group เร่ือง
นวัตกรรมกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย

จ านวนคร้ังการจัดอบรม คร้ัง 1.00 1.00 100.00

K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม

ร้อยละ 4.21 4.25 100.00

86 63087 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 และสนับสนุนความรู้
ความเข้าใจและการใช้
สิทธิหน้าท่ีของพลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้
เป็นผู้น าทางความคิด
และการท างานเพ่ือ
เผยแพร่ การพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการการเรียนการ
สอนผ่านระบบ 
e-learning เพ่ือการ
พัฒนาประชาธิปไตย

จ านวนผู้สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม คน 5,000.00 5,140.00 100.00

K2-1/1.3/3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม
เทียบกับจ านวนผู้ลงทะเบียน

ร้อยละ 80.00 80.00 100.00

จ านวนส่ือการเรียนการสอน (เช่น ต ารา, ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์)

ชุด 1,000.00 2,000.00 100.00

จ านวนคร้ังการจัดอบรม คร้ัง 4.00 7.00 100.00
K2-1/1.1/1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรม

ระดับ 4.21 3.84 91.21

87 63088 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการจับตา
สถานการณ์และ
ความรู้ด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตย

K1-1/1.1/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่

เร่ือง 2.00 2.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประสิทธิภาพ (%)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

ล าดับ โครงการ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามผลผลิต/ตัวช้ีวัดช่ือผลผลิต/ตัวช้ีวัด หน่วยนับรหัส
โครงการ

โครงการ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

88 63089 ส านักนวัตกรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิ
บาล และสันติวิธี

โครงการพัฒนา
นวัตกรรม
ประชาธิปไตยโดย
วิธิการระดมความคิด
แบบสร้างสรรค์ 
(Creative Sandbox 
Method)

K1-1/1.1/1 จ านวนเร่ืองของผลงานวิจัยองค์ความรู้
ใหม่

เร่ือง 2.00 2.00 100.00

จ านวนคร้ังการจัดประชุม สัมมนา อภิปราย 
บรรยายพิเศษ

คร้ัง 6.00 6.00 100.00

89 63090 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

โครงการสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการให้แก่
คณะกรรมาธิการ

K4-2/2.1/1 จ านวนกิจกรรมวิชาการตามความ
ต้องการของสมาชิกรัฐสภา

คร้ัง 9.00 9.00 100.00

K4-2/2.1/2 ค่าเฉลุ่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับ 4.21 4.50 100.00

K1-3/3.1/1 จ านวนผลวิจัยท่ีตอบสนองต่อปัญหา
หรือความต้องการเร่งด่วนของประเเทศ

เร่ือง 5.00 5.00 100.00


