
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

61001 งานส่วนกลาง 5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์การท้ังในและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

งานส่วนกลาง โครงการสัมมนาทาง
วิชาการนานาชาติ 
(ครบรอบ 20 ปี สถาบัน
พระปกเกล้า)

100.00 100.00 100.00

61002 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

 นายวีรัชโชติ  เล้ียง
ประเสริฐ,น.ส.พัชรี  แย้ม
โกสุม

โครงการเงินเดือน 100.00 100.00 100.00 ด าเนินการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการตามแผนท่ีวางไว้,ด าเนินการสรรหาพนักงานปฎิบัติ
การวิชาชีพ (ภัฑารักษณ์) เสร็จเรียบร้อย 3 พ.ค. 61 และสรรหานักวิชาการ 14 มิ.ย. 61,จัดท า
ข้อตกลงของพนักงานระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 ,ด าเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคลากรเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2561,ด าเนินการปรับปรุงในระบบ 
HR คร้ังท่ี 2 เสร็จส้ิน ก.ย. 61

61003 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายฉัตรชัย วิยานนท์ โครงการสนับสนุนการ
ท างานสถาบันพระปกเกล้า

100.00 92.65 92.65 จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-พุธ ,-,-,ด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์คร้ังท่ี 1 เสร็จเรียบร้อย,
ไม่ได้จัดซ้ือครุภัณฑ์ 1 รายการ,ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,เตรียมการตรวจสอบในคร้ังถัดไป
,ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย

61004 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ โครงการบริหารส านักงาน
เลขาธิการ

100.00 100.00 100.00 ประชุมสภาสถาบัน คร้ังท่ี 9/2561 วันท่ี 10 ก.ย. 61,ประชุมคกก.บริหารสถาบัน คร้ังท่ี 
9/2561 วันท่ี 28 ก.ย. 61

61005 ส านักงานเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวพัชรี แย้มโกสุม 
และ นางระพีพรรณ ทิว
สระแก้ว

โครงการพัฒนาบุคลากร 100.00 100.00 100.00 ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ ท่ีศิริราชพยาบาล (จ านวน 26 คน),การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ
 วันท่ี 20 ธ.ค. 2561 (40 คน) ,การวางแผนและจัดระบบงาน วันท่ี 21 ธ.ค. 61 (จ านวน 45 
คน) 3 ความคิดสร้างสรรค์  วันท่ี 25 ธ.ค. 2561 (50 คน),1. การเขียนเพ่ือการส่ือสาร วันท่ี 
11-12 ม.ค. 2561 (จ านวน 30 คน) 2.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti 
วันท่ี 23-24 ม.ค. 61 (20 คน) 3. Introduction to ISO 9001:2015  วันท่ี  29 ธ.ค. 61 (20 
คน) 4. Risk Based thinking (20 คน) 5. Internal Audit วันท่ี 31 ม.ค. , 1 ก.พ. 61(20 คน),
1. ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 วันท่ี 14 ก.พ. 61, 2 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 (15 ก.พ. 2561-)
 3. งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ (15-16 ก.พ. 61),1. ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1
 และ 2 2 พัฒนาบุคลากรประจ าปี (Team building) 30 มี.ค. - 1 เมษายน 2561,1. ภาษาจีน
เพ่ือการส่ือสาร 1 และ 2 และ 2 พัฒนาบุคลากรประจ าปี (Team building) 30 มี.ค. - 1 
เมษายน 2561  3. หลักสูตรการตัดสินใจ 26 เม.ย 61,1. ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 และ 2 
และ 3. หลักสูตรการบริหารโครงกากรฝึกอบรม 23-24 พฤษภาคม 2561 (20 คน),1. ภาษาจีน
เพ่ือการส่ือสาร 1 และ 2 และ 3. หลักสูตร CPR (22 มิ.ย. 61) 4. หลักสูตรพูดอย่างผู้พิชิต (27
 มิ.ย. 61) ,1. ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 และ 2 2. การเขียนและการน าเสนอผลงานวิชาการ 
(12 ก.ค. 61)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61006 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางณัชชาภัทร อมรกุล , 
นายสิรภพ ยุวะสุต

โครงการวิจัยเพ่ือการลด
ความเหล่ือมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรม

51.50 51.50 100.00  ด าเนินการจัดท าTOR/Proposal,ด าเนินการแต่งต้ัง คกก เรียบร้อยแล้ว (ค าส่ังท่ี 52/2561),
ผู้วิจัยจะส่งรายงานความก้าวหน้าในวันท่ี 22 ตุลาคม 61

61007 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางณัชชาภัทร อมรกุล โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างย่ังยืน

51.50 52.60 100.00 ด าเนินการแต่งต้ังเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (ค าส่ังท่ี 077/2561)

61008 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางณัชชาภัทร อมรกุล โครงการวิจัยเพ่ือความ
ม่ันคงใหม่

49.90 51.50 100.00 ด าเนินการจัดท า /TOR/Proposalเสร็จส้ิน

61009 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรง
จิตร และนางสาวนฤมล 
อินทรลักษณ์

โครงการพัฒนาการ
ประเมินผลหลักสูตรเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว,ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว,ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61010 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

 นางสาววริษา ประเสริฐไทย หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 21-22

97.50 97.50 100.00 ปปร.21-จัดการเรียนเสร็จส้ินแล้ว,ปปร.21-การเดินทางศึกษาดูงานในประเทศคร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี
1-3ธันวาคม2560 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว,ปปร.19-พิธีพระราชทานประกาศฯเม่ือวันท่ี 7
ธันวาคม2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว,ปปร.21-จัดการเดินทาง
ศึกษาต่างประเทศระหว่างวันท่ี12-18มกราคม2561 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ปปร.21-จัด
กิจกรรมการน าเสนอเอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ เม่ือวันท่ี16-18มีนาคม 2561,ปปร.21-
จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 8มิย.61,ปปร.22-ร่างหลักสูตรผ่านความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว,ปปร.22-การรับสมัครด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ปปร.22-ประกาศผลการคัดเลือกเรียบร้อย
แล้ว,ปปร.22-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เม่ือวันท่ี 30พค. และ1-3 มิย.61,ด าเนินการเรียนการสอน
กลุ่มวิชาท่ี 4,ปปร.22-จัดการศึกษาดูงาน one day trip เม่ือวันท่ี 4สิงหาคม 2561,เตรียม
การศึกษาดูงานในประเทศคร้ังท่ี 2 ในช่วง 5-7 ต.ค.61 ณ จังหวัดระยอง

61011 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นายคมกฤช เพ็ญสุข, น.ส.
นฤมล อินทรลักษณ์

หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 
7 และรุ่นท่ี 8

100.00 100.00 100.00 เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว,ศึกษาดูงาน จ.น่านเสร็จส้ินเรียบร้อย,เสร็จส้ินเรียบร้อย,เสร็จส้ินเรียบร้อย
แล้ว,อนุมัติจบจากสภาสภาบันคร้ังท่ี 6/2561 ณ วันท่ี 4 มิ.ย.61,อ.ประเมินผลส่งรายงานการ
ประมเินเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยเม่ือวันท่ี  5 ก.ย.61,อนุมัติเปิดเรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อย,ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อย นศ.จ านวน 120 คน ไม่มีผู้สละสิทธ์ิ,
ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อย 224-26 ส.ค.61,เสร็จส้ินการเรียนการสอนกลุ่มวิชาท่ี 1

61012 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นายคมกฤช เพ็ญสุข และ 
นางณัชชาภัทร อมรกุล

โครงการสัมมนาเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้แก่ผู้น า
ทางการเมืองและการบริหาร

100.00 100.00 100.00 ได้หัวข้อเรียบร้อย,เชืญวิทยากรเรียบร้อยแล้ว,เสร็จส้ินเรียบร้อย เม่ือ 12 ก.ค.61



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)
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โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61013 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวจันทรา วิไลวรรณ 
และ นางสาววริษา  
ประเสริฐไทย

โครงการบริหารวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง

100.00 81.70 81.70 จัดประชุมวันท่ี 12 ก.ย 61 เวลา 16.00 น.,จัดประชุมส านักวันท่ี 26 ก.ย.61,บริหารแผนงาน
และแผนเงินเป็นไปตามท่ีวางไว้

61014 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
 นางสาวอติพร แก้วเปีย

โครงการวิเคราะห์ร่าง
กฎหมายเก่ียวกับการ
ปกครองท้องถ่ินและการ
กระจายอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญใหม่

26.60 29.60 100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเม่ือวันท่ี 28 พ.ย. 
2560 เวลา 17.00 น. ,แต่งต้ังกรรมการก ากับโครงการวิจัยเป็นท่ีเรียบร้อย,ด าเนินการสรรหา
นักวิจัยภายนอกและท าสัญญาเป็นท่ีเรียบร้อย ,นักวิจัยอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาวิจัย ,วปท.
จัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถ่ิน” คร้ังท่ี 1 โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ศึกษาวิจัย

61015 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
 นางสาวอติพร แก้วเปีย

โครงการวิจัยการ
บริหารงานท่ีเป็นเลิศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Best Practices)

19.15 19.15 100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเม่ือวันท่ี 28 พ.ย. 
2560 เวลา 17.00 น. ,วปท.แต่งต้ังกรรมการก ากับโครงการวิจัย,ก าหนดกรอบการศึกษาวิจัย 
จัดท าเคร่ืองมืองท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย และวางแผนการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล,ด าเนินการลงพ้ืนท่ี
เก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวัลพระปกเกล้า จ านวน  18 แห่ง

61016 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
 นางสาวอติพร แก้วเปีย

โครงการวิจัยองค์ความรู้
เก่ียวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

60.00 62.00 100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเม่ือวันท่ี 28 พ.ย. 
2560 เวลา 17.00 น. ,ท าสัญญาจ้างวิจัยแล้ว,นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าแล้ว,
คณะกรรมการก ากับก าลังประเมินรายงานความก้าวหน้า

61017 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
 นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ, 
นางสาวอติพร แก้วเปีย

โครงการวิจัยถอดบทเรียน
และพัฒนาการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ชุมชน

60.00 60.00 100.00 จัดท าสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,นักวิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลครบท้ัง 6 แห่งแล้ว
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61018 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
 นายสุเชาว์ ชยมชัย

โครงการรายงานวิจัย
ประเมินการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถ่ินประจ าปี 
(Decentralization Report)

23.70 23.70 100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเม่ือวันท่ี 28 พ.ย. 
2560 เวลา 17.00 น.,แต่งต้ังกรรมการก ากับโครงการวิจัยเป็นท่ีเรียบร้อย,ได้ทบทวนวรรณกรรม
 พัฒนาตัวช้ีวัด และพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความเป็นประชาธิปไตยท้องถ่ิน โดยจะเก็บ
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ ,ได้ส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความเป็น
ประชาธิปไตยท้องถ่ินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ

61019 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นายภควัต อัจฉริยปัญญา โครงการ KPI Online 
Training for Smart 
Politicians 2018

85.00 85.00 100.00 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ในหลักสูตรนักการเมือง
ระดับชาติ (ท่ีคงค้างจากปีก่อน) วันท่ี 25 ก.ค. 61

61020 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา, 
นายภควัต อัจฉริยปัญญา

โครงการรางวัล
พระปกเกล้าทองค าและ
รางวัลพระปกเกล้า 
ประจ าปี 2561

74.05 74.10 100.00 ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561,จัดสัมมนาเผยแพร่รางวัลฯเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561,จัด
ประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 10 ก.ค. 61,จัดประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2561
 วันท่ี 14 ก.ย. 61,ลงพ้ืนท่ีรางวัลพระปกเกล้าระหว่าง ก.ย. - ต.ค.61,ก าหนดวันประชุมคร้ังท่ี 
4/2561 วันท่ี 31 ต.ค. 61,จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตัดต่อ,จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย
แล้ว,อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ี

61021 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นางธนิษฐา  สุขะวัฒนะ โครงการเวทีท้องถ่ินไทย 
ประจ าปี 2561

100.00 100.00 100.00 อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขความถูกต้อง,จัดประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว วันท่ี 6 ก.ค. 61,
ติดต่อประสานงานวิทยากรเรียบร้อยแล้ว,จัดท าเอกสารเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งไปยัง อปท.ท่ัว
ประเทศแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ปิดรับสมัครเม่ือวันท่ี 22 ส.ค. 61 มียอดผู้สมัครท้ังส้ิน 
1,153 คน,รวบรวมและจัดส่งโรงพิมพ์ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว,ส่งข้อมูลนิทรรศการและ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว,จัดท ากระเป๋าและเอกสารสรุปการสัมมนาเรียบร้อยแล้ว 
นัดส่งงาน 5 ก.ย. 61,จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 6-7 กันยายน 2561
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โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61022 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

100.00 100.00 100.00 ค าส่ังท่ี 274/2560 ลงวันท่ี 9 พ.ย.2560,เดือนธันวาคม,ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 วันศุกร์ท่ี 24 พ.ย.2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5 (ฝ่ังส านักงาน),ปิดรับสมัคร
เรียบร้อยแล้ว,ติดต่อวิทยากรและท่ีดูงานเรียบร้อยแล้ว,ประกาศท่ี 6/2561 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2561,ระหว่างวันท่ี 12-19 กุมภาพันธ์ 2561,ระหว่างวันท่ี 5-12 มีนาคม 2561,
คะแนนความพึงพอใจรุ่นท่ี 1 คือ 4.69 และรุ่นท่ี 2 คือ 4.60 ท้ังสองรุ่นความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด,บันทึกข้อความ วปท.115/2561 อนุมัติเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561,จัดพิธีมอบ
วุฒิบัตรจ านวน 2 รุ่นเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2561

61023 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวอติพร  แก้วเปีย โครงการผลิตบทความและ
เอกสารทางวิชาการ

100.00 100.00 100.00 ผู้เขียนเอกสารวิชาการส่งผลงานครบท้ัง 3 เร่ืองแล้ว

61024 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา โครงการพลเมืองยุคใหม่กับ
นวัตกรรมท้องถ่ิน

100.00 100.00 100.00 เตรียมแผนการอบรมและกลุ่มเป้าหมายแล้ว,จัดการอบรมคร้ังท่ี 1 ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เม่ือ
วันท่ี 27 - 28 ธ.ค. 60,จัดอบรมคร้ังท่ี 2 ณ อบต.เหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด วันท่ี 17-18 ก.พ. 
61,จัดอบรมคร้ังท่ี 3 ณ เทศบาลต าบลลานสัก อบต.ประดู่ยืน เทศบาลต าบลบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี วันท่ี 14-16 กุมภาพันธ์ 2561,ติดตามประเมินผล คร้ังท่ี 1 ณ อบต.เหล่าหลวง จ.
ร้อยเอ็ด เม่ือวันท่ี 16-17 พ.ค. 61 มีผลการด าเนินงานก้าวหน้า ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 60 ของครัวเรือนท้ังหมด,จัดอบรมคร้ังท่ี 4 ณ อบต.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วันท่ี 13-14 มิ.ย. 61,ติดตามประเมินผล คร้ังท่ี 2-3-4 ณ อบต.ลานสัก อบต.ประดู่ยืน และ 
ทต.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2561,จัดท าประเมินผลโครงการเรียบร้อย
แล้ว

61025 วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวอติพร  แก้วเปีย บริหารวิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ิน

100.00 100.00 100.00 จัดประชุมวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 8/2561 วันท่ี 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5

61026 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ, 
นางสาวณัฏฐกาญจน์ ศุกล
รัตนเมธี และนายสมบัติ  
หวังเกษม

โครงการศึกษารูปแบบและ
การด าเนินงานของสถาบัน
การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ
ใหม่

64.90 60.40 93.07 จัดซ้ือหนังสือ ต ารา เรียบร้อยแล้ว



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61027 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด
 และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

โครงการตรวจติดตาม
สถานการณ์ประชาธิปไตย
ในพ้ืนท่ีน าร่อง

76.00 76.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการ
จัดท ารายงาน

61028 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวปัทมา  สูบก าปัง 
และนางสาวดวงจันทร์ ศิริ
รักษ์โสภณ

โครงการศึกษาบทบาท
องค์กรตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ
แผ่นดินตาม (ร่าง) 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 144

63.20 56.50 89.40

61029 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ และ
นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

โครงการขับเคล่ือนประเด็น
ส าคัญในรัฐธรรมนูญเพ่ือ
การปฏิรูปประเทศ

33.80 33.80 100.00 ขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษาภายนอกแล้ว,นักวิจัยอยู่ระหว่างการท าวิจัย,ประสานงานเพ่ือให้จัดส่ง
รายงานความก้าวหน้า

61030 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ 
นางสาวปัทมา สูบก าปัง 
และนายสมบัติ  หวังเกษม

โครงการศาสตร์พระราชา
ว่าด้วยการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

48.00 40.00 83.33 แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการ ท่ี 306/2560

61031 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวนิตยา โพธ์ินอก, ดร.
เลิศพร  อุดมพงษ์ และ
นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์
โสภณ

โครงการประชารัฐลดความ
เหล่ือมล้ าในสังคมไทย

62.50 62.50 100.00 อยู่ระหว่างการจัดท ารายงาน



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61032 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

ดร.เลิศพร อุดมพงศ์, น.ส.
นิตยา โพธ์ินอก และนาย
สมบัติ หวังเกษม

โครงการวิจัยท่ีสอดคล้องกับ
 เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) SDGs

39.00 37.00 94.87

61033 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์,
 นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

โครงการศึกษาวิจัย
วัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ธรรมาภิบาลและคุณภาพ
สังคม

80.00 85.00 100.00 ด าเนินการจัดจ้างส ารวจข้อมูลเร่ือง ค่านิยมในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรมทางสังคม พ.ศ.2560 ครบท้ัง 5 พ้ืนท่ี,ด าเนินการเก้บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างด าเนินการ

61034 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร โครงการศึกษาความเช่ือม่ัน
 ความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานต่างๆ และการ
ยกระดับการบริการ
สาธารณะ

94.00 94.00 100.00 ผู้รับจ้างส่งงาน GIS แล้ว,กรรมการพิจารณาแล้ว,ท าสัญญาให่ทุนแล้ว 3 ทุน,อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ,ส านักงานสถิติส่งรายงาน,พิมพ์เสร็จแล้ง

61035 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวนิตยา  โพธ์ินอก 
และนางสาวดวงจันทร์ ศิริ
รักษ์โสภณ

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพ
การมีส่วนร่วมและกฎหมาย
แก่ประชาชน

77.60 77.60 100.00 วางแผนการด าเนินโครงการ ประชุมคณะกรรมการก ากับโครงการ วันท่ี 1 ธันวาคม 2560,1.
จัดท าหลักการและเหตุผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2.ประสานงานแจ้งวัตถุประสงค์การจัด
สัมมนา แก่พ้ืนท่ีเป้าหมาย 3.ประชุมเพ่ือวางแผนการสัมมนาฯ ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมราชมังคลา จังหวัดสงขลา 4. 
ประสานงานและเตรียมการจัดสัมมนาในวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560,นักวิจัยจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้า,ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือรายงานวิจัยเสร็จส้ิน

61036 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์,
 นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

โครงการวิจัยถอดบทเรียน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินและงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วมท่ีค านึงถึง
มิติหญิงชาย

54.80 54.80 100.00 วางแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61037 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์
 และนางสาวณัฏฐกาญจน์ 
ศุกลรัตนเมธี

โครงการบทบาทส่ือดิจิทัล
เพ่ือการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย

36.00 34.75 96.53 นักวิจัยด าเนินการจัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างด าเนินการ,อยู่ระหว่างด าเนินการ

61038 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์,
 นางสาวนิตยา โพธ์ินอก

โครงการการศึกษาระบบ
ยุติธรรมชุมชนในประเทศ
อาเซียน

80.00 55.00 68.75 ด าเนินการจัดท า TOR งานวิจัย วางแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว,แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ
โครงการเรียบร้อยแล้วตามค าส่ังท่ี 1/2561 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการวิจัย เร่ือง
 ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์,อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดท ารายงานวิจัย

61039 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ์ โครงการงานให้ทุน
สนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์และวิจัยชุมชน

61.15 37.90 61.98 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนไปแล้วเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561,ผู้รับทุนลงนาม
ในสัญญาให้ทุนครบถ้วนแล้ว,ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว  แต่ยกเลิกการเปิดรับไป 
เน่ืองจากต้องน าเข้าสู่ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างระบบใหม่,ในปีงบประมาณ 2561  จึงไม่มีการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

61040 ส านักวิจัยและพัฒนา 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร โครงการวิจัยเร่งด่วนหรือ
วิจัยตามประเด็นสาธารณะ

29.80 29.80 100.00 จัดท าสัญญาแล้ว ,อยู่ระหว่างการท ารายงาน,ส่งรายงานข้ันต้นแล้ว,จัดพิมพ์หนังสือแล้ว

61041 ส านักวิจัยและพัฒนา 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวทวิติยา  สินธุพงศ์  
และ  นางสาวนิตยา  โพธ์ิ
นอก

 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายความซ่ือตรง

100.00 100.00 100.00 ท าสัญญาให้ทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนน่าน : วิทยาลัยแห่งความซ่ือตรง



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61042 ส านักวิจัยและพัฒนา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวปิยะนาถ  แท่งทอง โครงการงานบริหาร
ส านักวิจัยและพัฒนา

100.00 100.00 100.00

61043 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวศรัณยุ หม้ันทรัพย์ 
 นางสาวจารุวรรณ แก้วมะ
โน

โครงการวัดความเป็น
พลเมืองในพ้ืนท่ีบูรณาการ

40.00 46.00 100.00 ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการวิจัยฯเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

61044 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวศรัณยุ หม้ันทรัพย์ โครงการดัชนีช้ีวัดความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

10.00 10.00 100.00 ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการวิจัยฯเรียบร้อยแล้ว

61045 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเลือกต้ัง
สมานฉันท์และไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง ประจ าปี 
2561-2562 (ร้อยเอ็ด)

100.00 100.00 100.00 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ตามค าส่ังสถาบันพระปกเกล้าท่ี  
3/2561,1.จัดประชุมกลุ่มจิตอาสาของเทศบาลต าบลปอภาร วันท่ี 21 เมษายน 2561 ณ 
เทศบาลต าบลต าปอภาร จ.ร้อยเอ็ด 2. ลงพ้ืนท่ีสังเกตุการณ์การจัดเวทีปราศรัยหาเสียงการ
เลือกต้ังผู้ใหญ่บ้าน ณ เทศบาลต.ปอภารจ.ร้อยเอ็ด วันท่ี  16 มิ.ย. 61 3. ลงพ้ืนท่ีเก็บ
แบบสอบถามงานวิจัยฯ และสังเกตการณ์การเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้าน วันท่ี 21-22 มิ.ย. 61 ,จัด
ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ วันท่ี 29 ก.ย. 61 ณ เทศบาลต าบลปอภาร จ.ร้อยเอ็ด,ได้เวียนส่ง
รายงานให้คณะกรรมการได้พิจารณารายงานฉบับสมสบบูรณ์และเบิกจ่ายค่าอ่านรายงานวิจัยฯ
เรียบร้อยแล้ว

61046 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

ดร.ศรัณยุ หม้ันทรัพย์ โครงการวิจัยความส าเร็จ
ของโครงการสร้างส านึก
พลเมือง

34.45 52.50 100.00 ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว,ประชุมคณะกรรมการฯ วันท่ี
 17 ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณห้องประชุม 4,ประสานงานโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือก าหนดวันลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์งานวิจัยฯ ,1.ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
เพ่ือศึกษาความส าเร็จและผลกระทบโครงการสร้างส านึกพลเมือง พ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี 
11-13 ก.ย. 61  2. ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาความส าเร็จและผลกระทบโครงการสร้างส านึก
พลเมือง พ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี 19-22 ก.ย. 61



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61047 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายประยูร โพธ์ิไชยรัตน์ ,
นายวัชรา ธิตินันทน์ และ
นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

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

100.00 100.00 100.00 1. ประชุมแกนน าใน 10 อ าเภอน าร่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติการโครงการฯ วันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมธนินทร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ดคนใหม่คือ นายวันชัย คงเกษม เพ่ือรายงานความเป็นมาของโครงการและผลการด าเนิน
โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง ประจ าปี 2559-2560  ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 
2561,จัดเวทีเวทีพลเมือง:การน าเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างย่ังยืน 
วันท่ี 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

61048 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายชูศักด์ิ ปัญญามูล และ 
นายวัชรา ธิตินันทน์

โครงการศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการท าสัญญาไปแล้วท้ังส้ิน 48 ศูนย์ฯ จาก 49 ศูนย์ฯ (ยกเว้นศูนย์อุทัยธานี),จัดพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง คร้ังท่ี 1 วันท่ี 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์
ประชุมสหประชุาชาติ กรุงเทพมหานคร (พัฒนาศักยภาพโดยการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า),ด าเนินการจัดเวทีประชุมเพ่ือจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.
นครพนม วันท่ี 28 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมจ าปาลาว มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดยก าหนดจัดประชุมอีกคร้ังในวันท่ี 14 มิ.ย. 61,จัดพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง คร้ังท่ี 2 วันท่ี 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ,1. เปิดศูนย์จังหวัด
นครพนม วันท่ี 20 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยนครพนม 2. เปิดศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันท่ี
 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ,จัดประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ประจ าปี 2561 วันท่ี 3-4 กันยายน 2561 ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า มี คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ านวน 103 
คน,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

61049 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายประยูร โพธ์ิไชยรัตน์ โครงการโรงเรียนพลเมือง 100.00 100.00 100.00 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง  (เพ่ือเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนพลเมือง จ.
น่าน)  วันท่ี 6-8 มีนาคม 2561 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน มีผู้เข้าอบรมจ านวน 53 คน
,จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนพลเมืองเข้มแข็งฯส าหรับนักเรียนโรงเรียนพลเมืองจังหวัดพะเยา 
วันท่ี 22-24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวลีกาญจน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.พะเยา มีเข้าอบรมจ านวน 
68 คน ,ท าสัญญาให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนพลเมืองจ านวน 21 จังหวัด เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
 จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.กาฬสินธ์ุ จ.นครราชสีมา จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.
นครนายก จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ระนอง จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง จ.
ชุมพร จ.สงขลา จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.สุโขทัย และจ.น่าน,รายงาน
ประเมินความพึงพอใจ คร้ังท่ี 1 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,รายงานประเมินความพึงพอใจ 
คร้ังท่ี 2 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายโรงเรียนพลเมือง
เรียบร้อยแล้ว



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61050 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

สุพจน์ พากเพียร และ
อาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์

โครงการสร้างส านึกพลเมือง
รากฐานประชาธิปไตยเพ่ือ
พลเมืองไทยท่ีพึงปรารถนา

100.00 85.00 85.00 ขออนุมัติจัดโครงการสร้างส านึกพลเมือง คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 วันท่ี 6-9 ธันวาคม 2560 ณ 
โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ ,จัดอบรมโครงการสร้างส านึกพลเมือง ประจ าปี 2561 ริ่นท่ี 1 
วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  มีผู้เข้าอบรมจ านวน 84 คน
  จาก 21 โรงเรียน,จัดประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างส านึกพลเมือง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์
 2561 ณ โรงแรมสีหราช อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์,ขออนุมัติโครงการ งบประมาณ การจัด
อบรมโครงการสร้างส านึกพลเมือง ริ่น 2 ในวันท่ี 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบัน
พระปกเกล้า เรียบร้อยแล้ว,จัดอบรมโครงการสร้างส านึกพลเมือง ริ่นท่ี 2 ประจ าปี 2561 วันท่ี 
24-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู้ผ่านการอบรม
จ านวน  68 คน,ไม่ได้จัดการประกวดผลงานนักเรียนเน่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่ติดภารกิจการ
สอบ ท้ังน้ีโรงเรียนได้ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการมายังสถาบันฯตาม
บันทึกท่ี สสม.306-2561,จัดอบรมโครงการสร้างส านึกพลเมือง ริ่นท่ี 3 ประจ าปี 2561 วันท่ี  
25-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจ านวน 69 คน,จัด
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโครงการสร้างส านึกพลเมือง ประจ าปี 2562 วันท่ี 
29-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไบรตันแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

61051 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาวน้ าผ้ึง จ๋ิวปัญญา 
และนางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์

โครงการผู้น าเยาวชนแห่ง
อนาคต

100.00 100.00 100.00 ประชุมคณะกรรมการโครงการผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า,ขออนุมัติโครงการ งบประมาณ และ
เตรียมการจัดอบรมโครงการผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต ริ่นท่ี 4 ประจ าปี 2561 ,จัดอบรม
โครงการผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นท่ี 4 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 21-28 มกราคม 2561 
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,รายงานประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,ขยายความรู้จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ริ่นท่ี 2 วันท่ี 27 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนนารีเฉลิมต.บ่อ
ยาง อ.เมือง



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

จ.สงขลา  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยอย่างย่ังยืน ประจ าปี 2561 วันท่ี 18 มิ.ย. 61 ณ 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง,ด าเนินการขออนุมัติการจัดโครงการ และประสานงาน 
เตรียมความพร้อมใสนการจัดอบรมวันท่ี 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 เรียบร้อยแล้ว,จัดอบรมโครงการ
ผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นท่ี 5 วันท่ี 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 53 คน,เน่ืองจาก
คณะกรรมการติดภารกิจจิุงไม่สามารถจัดการประชุมได้ ท้ังน้ีได้ส่งรายงานสรุปการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 ไปให้พิจารณาแล้ว

61052 ส านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์ โครงการบริหารส านัก
ส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

100.00 100.00 100.00 ประชุมส านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง วันท่ี 28 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุม 4 สถาบัน
พระปกเกล้า

61053 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ ,
 นางสาวไพลิน ศรีสุรินทร์,
นายกฤษฎา ทองระคนธ์

โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

100.00 100.00 100.00

61054 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวอังคณา  ดวงแป้น ,
 นางสาวทัศยา  นากปุณบุตร

โครงการกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์

100.00 100.00 100.00

61055 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร
, นางสาวสุมิตรา ทองเผือก,
 นางสาวอังคณา ดวงแป้น,
นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร,
 นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

โครงการนิทรรศการ
หมุนเวียน/ช่ัวคราว 
(Temperary Exhibition)

100.00 100.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61056 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวไพลิน  ศรีสุรินทร์ โครงการพิพิธภัณฑ์ยามค่ า
คืน (Night at the 
Museum)

100.00 100.00 100.00 ได้รับอนุมัติเม่ือวันท่ี 11 ต.ค. 60 (บันทึก พพป.434/2560 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560),
ด าเนินการเตรียมงานเรียบร้อยแล้วเสร็จ,ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันท่ี 15-17 ธันวาคม 2560 
เวลา 16.00-21.00 น.,ด าเนินการประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

61057 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร
, นางสาวสุมิตรา ทองเผือก,
 นางสาวอังคณา ดวงแป้น,
นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร,
 นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

โครงการนิทรรศการ
เคล่ือนท่ีและส่ือการเรียนรู้
พระปกเกล้าศึกษา 
(Museum Road Show)

100.00 100.00 100.00

61058 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร โครงการวิจัยด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าร าไพพรรณีฯ

20.00 60.00 100.00 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดท าTOR แล้ว,จัดท าสัญญาจ้างวิจัยเรียบร้อยแล้ว 3 ราย
,อยู่ในระหว่างด าเนินการ

61059 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร
, นางสาวสุมิตรา ทองเผือก

โครงการอนุรักษ์และขยาย
ความโบราณวัตถุท่ี
เก่ียวเน่ืองกับรัชกาลท่ี 7 
และสมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณีฯ

100.00 100.00 100.00

61060 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวทัศยา นากปุณบุตร
 , นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ

โครงการศูนย์ข้อมูล
พระปกเกล้าศึกษา

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการกันงบประมาณข้ามปี 61060A

61061 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวอังคณา  ดวงแป้น ,
 นางสาวทัศยา  นากปุณบุตร

โครงการตามรอยเส้นทาง
พระปกเกล้า (Museum on
 Tour)

100.00 100.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61062 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร
 , นางสาวไพลิน ศรีสุรินทร์

โครงการงามสัมมนา
วิชาการพระปกเกล้าศึกษา

100.00 100.00 100.00 เตรียมการจัดสัมมนาวิชาการเร่ือง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา :lสามัคยาจารย์สมาคม เม่ือวันท่ี 23 
พ.ย. 60,จัดสัมมนาวิชาการ เร่ือง ขุมทรัย์แห่งปัญญา : สามัคยาจารย์สมาคม,จัดสัมมนา ,
สัมมนา ,ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว,จัดสัมมนาเร่ือง วิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย,ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนิการเรียบร้อย

61063 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นายกฤษฎา ทองระคนธ์ โครงการบ ารุงรักษาและ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา

100.00 100.00 100.00 เปล่ียนหลอดไฟจัดแสดงภายในอาคารอนุรักษ์,การด าเนินงานเป็นไปตามแผน

61064 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 
นางสาวไพลิน ศรีสุรินทร์

โครงการให้ทุนสนับสนุน
การท าวิทยานิพนธ์และวิจัย
ด้านพระปกเกล้าศึกษา

100.00 72.00 72.00 ประกาศทุนสนับสนุนเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561,กรรมการพิจารณาให้ทุนแล้ว 1
 เร่ือง,อยู่ในระหว่างเซ็นสัญญาให้ทุน,จัดท าสัญญาให้ทุนเรียบร้อยแต่งานวิทยานิพนธ์จะเสร็จใน
ปี2562

61065 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระปกเกล้าศึกษา

นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ ,
 นางสาวไพลิน ศรีสุรินทร์,
นายกฤษฎา ทองระคนธ์

โครงการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้ประชาธิปไตย

100.00 84.00 84.00 การด าเนินการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ตาม TOR

61066 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

ธีรพรรณ ใจม่ัน / อภิรมย์ 
สุวรรณชาติ / นายสุขสันต์ 
สุภาพรหม / นางสาวรุจิรา
ภรณ์ ต๊ะยาง

โครงการองค์ความรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง 
(ฐานข้อมูล)

100.00 100.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61067 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวจินห์จุฑา ล้ิมสวัสด์ิ โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ให้แก่นักส่ือสารมวลชน

100.00 20.00 20.00 ค าส่ังฯ ท่ี 268/2560 แต่งต้ังกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รุ่นท่ี 3 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560,
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังท่ี 1 เม่ือ 28 พฤศจิกายน 2560,ประชาสัมพันธ์และ
รับสมัครระหว่างวันท่ี 24 มกราคม - 10 เมษายน 2561,ได้มีการท าบันทึกข้อความขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ เน่ืองจาก 1. มีผู้มาสมัครเรียนไม่ครบตามจ านวนท่ีหลักสูตรก าหนด 2. ผู้สมัคร
เรียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีหลักสูตรก าหนด 3. มีนโยบายจากผู้บริหารเน่ืองจากสถานการณ์
ทางการเมืองยังไม่มีความแน่นอน  อ้างถึง บันทึกข้อความเลขท่ี ขลธ.628/2561 ลงวันท่ี 7 
มิถุนายน 2561 เร่ือง ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

61068 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

ธีรพรรณ ใจม่ัน โครงการชุดความรู้สู่
สาธารณะ

100.00 100.00 100.00

61069 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

ธีรพรรณ ใจม่ัน / อภิรมย์ 
สุวรรณชาติ / นายณัฐพล 
สอนสุภาพ / นางสาวรุจิรา
ภรณ์ ต๊ะยาง

โครงการผลิตส่ือดิจิทัล
เพ่ือให้ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตย

100.00 81.50 81.50 1. จัดเตรียมเน้ือหา 2. มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิจัดท าบทของส่ือากรเรียนรู้

61070 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ , 
นางสาวจิณห์จุฑา ล้ิมสวัสด์ิ

โครงการรณรงค์สร้างความ
เป็นพลเมือง

100.00 100.00 100.00 ประชุมกรรมการตัดสินผลงาน (พ.ย.61),ประสานงานกับบริษัทเพ่ือผลิตส่ือ (สปอตทีวี/ส่ือ
โปสเตอร์),ผลิตส่ือและเผยแพร่ ส่ือ (สปอตทีวี/ส่ือโปสเตอร์)

61071 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

ธีรพรรณ ใจม่ัน / เกษณี 
ธนการศักด์ิ / วันเพ็ญ 
หมอนทอง

โครงการ KPI YEARBOOK 100.00 100.00 100.00



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61072 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง,
 นายไตรเก้า หาญมนตรี

โครงการห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า

100.00 100.00 100.00 จัดหาหนังสือ จ านวน 50 รายการ,ลงทะเบียน เตรียมเล่ม และวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน 50 รายการ,1. บริการอ่าน 372 คร้ัง 2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 153 คร้ัง 3. บริการ KPI ebook Application 68 คร้ัง 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
กฎหมาย 4 คร้ัง 5. บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม 33 คร้ัง 6. เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า 2,702 คร้ัง 7. บริการ Wifi 183 คร้ัง,จ านวนผู้ใช้บริการต่างๆของห้องสมุด 745 
คร้ัง และเว็บไซต์ห้องสมุด จ านวน 2,702 คร้ัง,แจ้งทวงหนังสือเกินก าหนดส่งคืนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์,สร้าง e-book ส่ิงพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า จ านวน 15 เร่ือง,รวบรวมรายการ
บรรณานุกรมส่ิงพิมพ์ของสถาบันพระปกเกล้า ปี 2546-2549,ตรวจรับแผ่นพับ KPI ebooks 
Application และน าไปแจกแก่ผู้ท่ีสนใจ,พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยรวมในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.37 (คิดเป็นร้อยละ 87.4),
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยรวมใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.27 (ร้อยละ 85.4),พบว่า ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย 4.29 (คิดเป็นร้อย
ละ 85.8)

61073 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวเกษณี ธนการศักด์ิ โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 100.00 100.00 100.00 จัดพิมพ์ หนังสือ Non-Tradititional Security Challenges Thailand and Regional 
Cooperation โดย Prof. Amitav Acharya,ด าเนินการจัดพิมพ์จดหมายข่าวประจ าเดือน
กันยายนเรียบร้อยแล้ว,จัดพิมพ์จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว,จัดท าและ
ผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว,จัดท าและผลิตจดหมายข่าว
ภาษาอังกฤษ ฉบับท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว,จัดพิมพ์หนังสือ การเมืองร่วมสมัย (พิมพ์คร้ังท่ี 2) จ านวน
 500 เล่ม,จัดพิมพ์รัฐธรรมนูญ (พิมพ์ซ้ าคร้ังท่ี 2) จ านวน 5000 เล่ม,จัดพิมพ์หนังสือ ฉาก
การเมือง (พิมพ์ซ้ าคร้ังท่ี 3) จ านวน 1000 เล่ม,Infographic เร่ือง Gender Equality in 
Thailand, Taiwan, Philippines and Pakistan,Infographic เร่ือง Primary 
Vote,Infographic เร่ือง บรรทัดฐานใหม่เพ่ือการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย,จัดพิมพ์รายงาน
ประจ าปี 2560 จ านวน 1000 เล่ม

61074 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ , 
นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุ
ลักษณ์ , นางนราวรรณ 
อธิวาสนพงศ์

โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์

100.00 100.00 100.00 ไม่ได้มีการประชุมในเดือนสิงหาคม 2561,มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาเพ่ือจัดกิจกรรม
เดิน-ว่ิงการกุศล (ของสถาบัน),ผลิตและเผยแพร่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบัน
พระปกเกล้า ประจ าเดือนก.ย.61,ผลิตนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

61075 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ โครงการผลิตรายการ
โทรทัศน์

100.00 100.00 100.00 แต่งต้ังกรรมการแล้ว,ไม่มีการประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง เน่ืองจากเป็นการจัดจ้างแบบวิธี
พิเศษ ,จัดท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เม.ย.61,ประชุมกรรมการฝ่ายเน้ือหาวิชาการ (1/61) 
เม่ือวันท่ี 3 เม.ย.61,ประชุมกรรมการเน้ือหารายการ (คร้ังท่ี 2) 6 ส.ค.61,ประชุมกรรมการ
ตรวจรับรายการ (คร้ังท่ี 2) 20 ส.ค.61



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61076 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

ธนากร ธนไพโรจน์, นาย
ณัฎฐพล สอนสุภาพ

โครงการการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการและการศึกษาอบรม

100.00 100.00 100.00 	ท าบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ,วางแผนการบ ารุงรักษาระบบ ปีละ 4 คร้ัง,ท า
สัญญากับบริษัท ATC บ ารุงรักษาระบบ,บริษัท ATC เข้าท าการตรวจเช็คระบบตามสัญญาจ้าง
,ตรวจรับงานการซ่อมบ ารุงระบบ คร้ังท่ี 2,ตรวจรับงานการซ่อมบ ารุงระบบ คร้ังท่ี 3,ตรวจรับ
งานการซ่อมบ ารุงระบบ คร้ังท่ี 4,ออกแบบระบบ,จัดท าร่างจัดท า TOR,คัดเลือกบริษัทได้แล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท าสัญญา,ด าเนินการติดต้ังเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 25,ตรวจรับงวด
ท่ี 3 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2561,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

61077 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายธราดล พันธ์พืช , นาย
สุขสันต์ สุภาพรหม  , 
นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวิจัยและการบริหาร

100.00 100.00 100.00 0

61078 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายสุขสันต์ สุภาพรหม, 
นายเกรียงเดช วัฒนะกุมาร

โครงการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

100.00 100.00 100.00 จัดหาอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนศึกษาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน เรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการปรับปรุงห้องประชุมร าไพพรรณีเสร็จสมบูรณ์ (แต่มีการแก้ไขรายละเอียดของงาน
ตามมติคณะกรรมการตรวจรับ ณ วันท่ี 26 กันยายน 2561 และมีการกันเงินข้ามปีงบประมาณ
ไว้)

61079 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายธราดล พันธ์พืช , นาย
สุขสันต์ สุภาพรหม

โครงการพัฒนาระบบ CCTV 100.00 100.00 100.00 -,ได้มีการประกาศจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว,ได้บริษัทจัดท าระบบเรียบร้อยแล้วและจัดท า
รายงานเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,ได้มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว,ได้มีการอบรมในวันท่ี 25
 มิ.ย.61 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

61080 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์การท้ังในและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา โครงการงานเครือข่ายใน
และต่างประเทศ

100.00 100.00 100.00 1. ประสานงานกับวิทยากรหลัก และวิทยากรกลุ่มย่อย และเตรียมงานรับรองแขกท่ีจะมาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือร่วมงานประชุมวิชาการประจ าปีสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 20   2. ประสาน
การลงนามต่ออายุ MOU กับหน่วยงานสถาบันการอบรมด้านการเมืองของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (HCMA) 3. ประสานงานการท า MOU เร่ืองการอบรมกับ NUNYANG 
Technology University เร่ืองการจัดอบรมร่วมกัน,1. จัดบรรยายพิเศษ KPI Lecture คร้ังท่ี 3
 วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 2. งานสัมมนาเร่ือง 
ประเด็นแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน วันท่ี 29 สิงหาคม 2561,นายสุรชัย เล้ียงบุญชัย 
กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานและรับฟังการ
บรรยาย ท่ีประเทศ Chinese Academy of Governance (CAG) วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561

61081 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์การท้ังในและ
ต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

น.ส.ศิริกมล  จันทรปัญญา โครงการงานศึกษาติดต่อ
เครือข่ายหรือประชุม
ต่างประเทศส าหรับกรรมการ

100.00 0.00 0.00 ไม่มีแผนการศึกษาดูงานของกรรมการ



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61082 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวจินตนา ศรีทับทิม, 
นางสาวสุพรรณี รักษาศรี, 
นางสาวพันธ์ศิริ ป้อมบุบผา

โครงการงานแผน ติดตาม
และประเมินผล

100.00 100.00 100.00 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ คร้ังท่ี 9/2561 ในวันจันทร์ท่ี 10 กันยายน 2561 เวลา 17.10 -
 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3 เพ่ือพิจารณาสรุปพัฒนาการแนวทาง และรูปแบบการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันของคณะกรรมการติดตามฯ (ในสมัยท่ีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน),น ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้าประจ ารอบคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ 2561 (1 
ตุลาคม 2560 - 1 มีนาคม 2561 ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภาสถาบันแล้ว เม่ือวันท่ี
 2 กรกฎาคม 2561

61083 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางกชพร  ช่อพฤกษา โครงการบริหารศูนย์บริการ
วิชาการ

100.00 100.00 100.00 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการฯ,บริหารจัดการงานท่ัวไปของศูนย์บริการวิชาการ

61084 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวสายรุ้ง  กันทวี โครงการบริหารงานข้ึนตรง
ต่อเลขาธิการ

100.00 100.00 100.00 ประชุมผู้บริบริหารคร้ังท่ี 8/2561 ในวันพุธท่ี 10 ก.ย.61 ณ ห้องร าไพพรรณี เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากการประชุมผู้บริหาร คร้ังท่ี 7/2561 
และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ส าหรับเดือน
สิงหาคม 2561

61085 หน่วยข้ึนตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายสุขสันต์ สุภาพรหม,
นายธราดล พันธ์พืช

โครงการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน

100.00 100.00 100.00 ได้มีการท าบันทึกและเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วพร้อมท้ังได้มีค าส่ังแต่งต้ังกรรมการจัดซ้ือและ
ตรวจรับเรียบร้อย ,ได้มีการประกาศ TOR ข้ึนให้ผู้สนใจมาวิจารณ์ตามระเบียบพัสดุใหม่ และได้
มีผู้สนใจวิจารณ์ และได้ด าเนินการแก้ไข TOR  และได้ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างใน e-GP เรียบร้อย
แล้ว,มีการประชุมคณะกรรมการจัดซ้ือและได้คัดเลือกบริษัทเรียบร้อยแล้ว จะมีการเซ็นสัญญา
ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561,มีการเซ็นจ์สัญญาเรียบร้อย สัญญาเลขท่ี พป.๐๖๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รอด าเนินการติดต้ัง,มีการตารวจรับเรียบร้อย

61086 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาวชมพูนุท  ต้ังถาวร/
นางสาววัชรา เชิงหอม

โครงการศึกษาร่างกฏหมาย
ท่ีมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ

70.55 68.50 97.09 ด าเนินการจัดท า TOR เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการสรรหานักวิจัยเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานของนักวิจัย,มีนักวิจัยส่งงานมาแล้ว 1 เร่ือง (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง),ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,จัดท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

61087 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาววริศรา อัมพรศิริ
ธรรม/นายธนภัทร์

หลักสูตรวุฒิบัตรการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสมาชิกสภาขับเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศ

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ประเมินผล pre-test และ post-test เรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว,จัดพิธีมอบวุฒิบัตรวันท่ี 12 ก.ย.2561 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า,ด าเนินการ
เรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย,ใช้ตามมติการประชุมคร้ังแรก,อนุมัติเปิดหลักสูตรรุ่นท่ี 6 
เรียบร้อยแล้ว ก าหนดจัดการอบรมในเดือน ก.ค. - ส.ค. 2561,ประกาศผลวันท่ี 13 กรกฎาคม 
2561,อนุมัติจบการศึกษาแล้ว จ านวน 50 คน จากผู้เข้าศึกษาท้ังส้ิน 50 คน,ด าเนินการเรียบร้อย



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61088 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาวชมพูนุท  ต้ังถาวร,
นางสาวกันธรัตน์

โครงการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับอยู่

31.00 20.00 64.52 ไม่สามารถจ้างนักวิจัยได้ 1 ราย เน่ืองจากข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดโครงการท่ี
ได้ประกาศไว้,ระหว่างการทาบทามเพ่ือแต่งต้ังกรรมการก ากับโครงการ,ระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้ผู้บริหารลงนาม

61089 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นายสมผล เกษมสัมฤทธิผล โครงการสัมมนาสมาชิก
รัฐสภา

100.00 15.00 15.00 ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัติยกเลิก
โครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการไปแล้ว

61090 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา/นส.ว
ริศา อัมพรศิริธรรม/
นางสาววัชรา เชิงหอม

โครงการสนับสนุน
สารสนเทศเพ่ือการท างาน
ของสมาชิกรัฐสภา

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

61091 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

น.ส.วริศรา อัมพรศิริธรรม 
 นายณวัฒน์ ศรีปัดถา  
และนายสุภัทท์ ฝ้ันค าอ้าย

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานท้ังใน
และต่างประเทศ

100.00 100.00 100.00 อนุมัติจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยเร่ือง Indicators for accessing the legislative 
procedure: comparative study of Thailand and Cambodia,จัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย 
Indicators for accessing the legislative procedure: comparative study of Thailand
 and Cambodia,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

61092 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นายสมผล เกษมสัมฤทธิผล โครงการสัมมนาประเด็น
ร่วมสมัย

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการจัดสัมมนาคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2561 และคร้ังท่ี 2
 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

61093 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

น.ส.วริศรา อัมพรศิริธรรม  
และนายณวัฒน์ ศรีปัดถา

โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

100.00 92.00 92.00 สรรหานักวิจัยและจัดท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว,นักวิจัยแก้ไขรายงานตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการก าหับโครงการ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบร้อย,อยู่ระหว่างจัดหา
ผู้จัดท า Art Work

61094 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ท่ี 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาววัชรา  เชิงหอม โครงการอุดหนุนการศึกษา
หลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกล้าเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา

100.00 100.00 100.00

61095 ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาววัชรา  เชิงหอม โครงการบริหารส านัก
ส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61096 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์
, นางสาวศุภมาส วิริยะ
สกุลพันธ์ุ

โครงการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อ
กระบวนการสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(Peace survey/ Peace 
poll)

100.00 95.00 95.00 ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการเรียบร้อย วันท่ี 8 ส.ค.61,ด าเนินการเรียบร้อย วันท่ี 14 ส.ค.61,ด าเนินการเรียบร้อย
 วันท่ี 21 ส.ค.61 ,ด าเนินการเรียบร้อยวันท่ี 26 ต.ค.61,วันท่ีส้ินสุดสัยญาจ้าง 30 พ.ย.61

61097 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นายชลัท  ประเทืองรัตนา,
นายสฤษฎ์  กรวยทอง

โครงการวิจัยพัฒนาตัวช้ีวัด
และวัดระดับสันติภาพใน
สังคมไทย

100.00 95.00 95.00 ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย วันท่ี 5 เม.ย.61 ,ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว วันท่ี 6 ก.ย.61,เป็นงานวิจัย 2 ปี จะส้ินสุด 30 ก.ย.62

61098 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวอภิญญา  ดิสสะมาน
,นางสาวสุนิศา  ชุดทอง

โครงการวิจัยพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนท่ี
ความขัดแย้ง

53.80 73.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย

61099 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

2.ให้บริการทางวิชาการท้ัง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 และบริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม,
นางสาวศุภมาส วิริยะสกุล
พันธ์ุ

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ช้ันสูงการเสริมสร้างสังคม
สันติสุข รุ่นท่ี 9

100.00 100.00 100.00 การเรียนการสอนเป็นไปตามตารางเรียนตารางสอน,ลงพ้ืนท่ีดูงานคร้ังท่ี 3 วันท่ี 14-17 ธันวาคม
 2560  ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส,ด าเนินการเรียบร้อย วันท่ี 7ธ.ค.60,การศึกษาดูงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จ. ขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระหว่า งวันท่ี 
18-21 ม.ค.61,ประชุมคกก. 1/2561 วันท่ี 16 ก.พ.61,ด าเนินการเรียบร้อยวันท่ี 23-25 ก.พ.61
 ณ จังหวัดกาญจนบุรี,วันท่ี 16 ก.พ.61,ด าเนินการคัดเลือก วันท่ี 28 มี.ค.61 และประกาศผล 
วันท่ี 3 เม.ย.61. ,ด าเนินการเรียบร้อย,ประชุม เม่ือ วันท่ี 28 มี.ค.61,ระหว่างวันท่ี 17-20 
พฤษภาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก,
ประชุมเรียบร้อยแล้ว วันท่ี 8 พ.ค.61,ศึกษาดูงาน ระหว่าง วันท่ี 21-24 มิ.ย.61 ณ จังหวัด
ระยอง และ ตราด,ประชุม วันท่ี 9 ก.ค.61,ก าหนดการศึกษาดูงาน วันท่ี 9-15 ส.ค.61 ณ 
ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศศรีลังกา,ด าเนินการเรียบร้อย เดินทางศึกษาดูงานณ ประเทศ
อินโดนีเชีย และ ศรีลังกา วันท่ี 9-15 ก.ย.61



ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ ประสิทธิภาพ (งาน)

รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า

ต้ังแต่วันท่ี 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน พันธกิจ หมายเหตุประสิทธิภาพด้านการด าเนินงานโครงการรหัส
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

61100 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 2 การพัฒนาผู้น าให้เป็น
ผู้น าทางความคิดและการ
ท างานเพ่ือเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

 ศุภมาส วิริยะสกุลพันธ์ุ
,ธิดารัตน์ เกษีสม,ชลัท 
ประเทืองรัตนา,เมธัส อนุ
วัตรอุดม

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร/เครือข่าย
ในการเสริมสร้างสังคมสันติ
สุข

100.00 80.00 80.00 ด าเนินการเรียบร้อย,ประชาสัมพันธ์ระหว่าง วันท่ี เดือน ธันวาคม 60-มกราคม 61  ปิด รับ
สมัคร วันท่ี 19 มกราคม 2561,ด าเนินการจัดอบรม วันท่ี 28 ม.ค.61- 1 ก.พ. 61 ,ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และ แจ้งผอ. ทราบ วันท่ี 5 เม.ย.61,ได้รับการอนุมัตติวันท่ี 4 พ.ค.61,ด าเนินการ
เรียบร้อย,ด านเนิการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 4 คร้ัง,ด าเนินการเรียบร้อย,ไม่มีความร่วมมือกับ
เครือข่ายเกิดข้ึนในปีน้ี,ไม่มีความร่วมมือกับเครือข่ายเกิดข้ึนในปีน้ี เน่ืองจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ

61101 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
เก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ท่ี 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
 และสันติวิธี

นางสาวอภิญญา  ดิสสะมาน
,นางสาวนันทวรรณ ประจวบ

โครงการฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านธรรมาภิบาล 
(Governance Mapping)

100.00 30.40 30.40 อยู่ระหว่างการวางแผน และท า TOR,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 เม.ย.61,อยู่ระหว่างด าเนินการ

61102 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าท่ี
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ท่ี 3 การพัฒนาและสร้าง
ความเป็นพลเมือง

นายชลัท ประเทืองรัตนา, 
นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์

โครงการส่ือชุดความรู้เพ่ือ
การจัดการความขัดแย้ง

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อย,ประชุมวันท่ี 6 ก.พ.61,ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย,ด าเนินการเรียบร้อย ,ด าเนินการ
เรียบร้อยวันท่ี 28 ก.ย.61

61103 ส านักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

7.บริหารงานกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ท่ี 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวพัชรา เสริมตระกูล โครงการบริหารส านักสันติ
วิธีและธรรมาภิบาล

100.00 100.00 100.00 ด าเนินการเรียบร้อย

80.54 85.04 93.92รวมงบประมาณ


