รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00

หมายเหตุ

61001

งานส่วนกลาง

5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
องค์การทั้งในและ
สมรรถนะและสากล
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

งานส่วนกลาง

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการนานาชาติ
(ครบรอบ 20 ปี สถาบัน
พระปกเกล้า)

61002

สานักงานเลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายวีรัชโชติ เลี้ยง
ประเสริฐ,น.ส.พัชรี แย้ม
โกสุม

โครงการเงินเดือน

100.00

100.00

61003

สานักงานเลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายฉัตรชัย วิยานนท์

โครงการสนับสนุนการ
ทางานสถาบันพระปกเกล้า

100.00

92.65

61004

สานักงานเลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายเอกพงษ์ กิตติวิทยารัตน์ โครงการบริหารสานักงาน
เลขาธิการ

100.00

100.00

100.00 ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 10 ก.ย. 61,ประชุมคกก.บริหารสถาบัน ครั้งที่
9/2561 วันที่ 28 ก.ย. 61

61005

สานักงานเลขาธิการ

7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวพัชรี แย้มโกสุม
และ นางระพีพรรณ ทิว
สระแก้ว

100.00

100.00

100.00 ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ ที่ศริ ิราชพยาบาล (จานวน 26 คน),การใช้โปรแกรมอักขราวิสทุ ธิ์
วันที่ 20 ธ.ค. 2561 (40 คน) ,การวางแผนและจัดระบบงาน วันที่ 21 ธ.ค. 61 (จานวน 45
คน) 3 ความคิดสร้างสรรค์ วันที่ 25 ธ.ค. 2561 (50 คน),1. การเขียนเพื่อการสื่อสาร วันที่
11-12 ม.ค. 2561 (จานวน 30 คน) 2.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti
วันที่ 23-24 ม.ค. 61 (20 คน) 3. Introduction to ISO 9001:2015 วันที่ 29 ธ.ค. 61 (20
คน) 4. Risk Based thinking (20 คน) 5. Internal Audit วันที่ 31 ม.ค. , 1 ก.พ. 61(20 คน),
1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 วันที่ 14 ก.พ. 61, 2 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (15 ก.พ. 2561-)
3. งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ (15-16 ก.พ. 61),1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
และ 2 2 พัฒนาบุคลากรประจาปี (Team building) 30 มี.ค. - 1 เมษายน 2561,1. ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 1 และ 2 และ 2 พัฒนาบุคลากรประจาปี (Team building) 30 มี.ค. - 1
เมษายน 2561 3. หลักสูตรการตัดสินใจ 26 เม.ย 61,1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 และ 2
และ 3. หลักสูตรการบริหารโครงกากรฝึกอบรม 23-24 พฤษภาคม 2561 (20 คน),1. ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 1 และ 2 และ 3. หลักสูตร CPR (22 มิ.ย. 61) 4. หลักสูตรพูดอย่างผู้พิชิต (27
มิ.ย. 61) ,1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 และ 2 2. การเขียนและการนาเสนอผลงานวิชาการ
(12 ก.ค. 61)

โครงการพัฒนาบุคลากร

100.00 ดาเนินการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการตามแผนที่วางไว้,ดาเนินการสรรหาพนักงานปฎิบัติ
การวิชาชีพ (ภัฑารักษณ์) เสร็จเรียบร้อย 3 พ.ค. 61 และสรรหานักวิชาการ 14 มิ.ย. 61,จัดทา
ข้อตกลงของพนักงานระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 ,ดาเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคลากรเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กุมภาพันธ์ 2561,ดาเนินการปรับปรุงในระบบ
HR ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น ก.ย. 61

92.65 จัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์-พุธ ,-,-,ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อย,
ไม่ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ,ดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,เตรียมการตรวจสอบในครั้งถัดไป
,ดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,ดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,ดาเนินการตรวจสอบเรียบร้อย,
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
51.50
51.50
100.00 ดาเนินการจัดทาTOR/Proposal,ดาเนินการแต่งตั้ง คกก เรียบร้อยแล้ว (คาสั่งที่ 52/2561),
ผู้วิจัยจะส่งรายงานความก้าวหน้าในวันที่ 22 ตุลาคม 61

61006

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางณัชชาภัทร อมรกุล ,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นายสิรภพ ยุวะสุต
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยเพื่อการลด
ความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็นธรรม

61007

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางณัชชาภัทร อมรกุล
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

51.50

52.60

100.00 ดาเนินการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (คาสั่งที่ 077/2561)

61008

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางณัชชาภัทร อมรกุล
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยเพื่อความ
มั่นคงใหม่

49.90

51.50

100.00 ดาเนินการจัดทา /TOR/Proposalเสร็จสิ้น

61009

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

100.00

100.00

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรง โครงการพัฒนาการ
ผู้นาทางความคิดและการ จิตร และนางสาวนฤมล
ประเมินผลหลักสูตรเพื่อมุ่ง
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
อินทรลักษณ์
ผลสัมฤทธิ์
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

100.00 ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว,ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว,ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

นางสาววริษา ประเสริฐไทย หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21-22

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
97.50
97.50
100.00 ปปร.21-จัดการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว,ปปร.21-การเดินทางศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
1-3ธันวาคม2560 ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว,ปปร.19-พิธีพระราชทานประกาศฯเมื่อวันที่ 7
ธันวาคม2560 ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว,ปปร.21-จัดการเดินทาง
ศึกษาต่างประเทศระหว่างวันที่12-18มกราคม2561 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ปปร.21-จัด
กิจกรรมการนาเสนอเอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที1่ 6-18มีนาคม 2561,ปปร.21จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8มิย.61,ปปร.22-ร่างหลักสูตรผ่านความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว,ปปร.22-การรับสมัครดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ปปร.22-ประกาศผลการคัดเลือกเรียบร้อย
แล้ว,ปปร.22-จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 30พค. และ1-3 มิย.61,ดาเนินการเรียนการสอน
กลุ่มวิชาที่ 4,ปปร.22-จัดการศึกษาดูงาน one day trip เมื่อวันที่ 4สิงหาคม 2561,เตรียม
การศึกษาดูงานในประเทศครั้งที่ 2 ในช่วง 5-7 ต.ค.61 ณ จังหวัดระยอง

61010

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น
ผู้นาทางความคิดและการ
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

61011

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นายคมกฤช เพ็ญสุข, น.ส.
ผู้นาทางความคิดและการ นฤมล อินทรลักษณ์
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

หลักสูตรผู้นายุคใหม่ใน
ระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่
7 และรุ่นที่ 8

100.00

100.00

100.00 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว,ศึกษาดูงาน จ.น่านเสร็จสิ้นเรียบร้อย,เสร็จสิ้นเรียบร้อย,เสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว,อนุมัตจิ บจากสภาสภาบันครั้งที่ 6/2561 ณ วันที่ 4 มิ.ย.61,อ.ประเมินผลส่งรายงานการ
ประมเินเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยเมื่อวันที่ 5 ก.ย.61,อนุมัตเิ ปิดเรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย,ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย นศ.จานวน 120 คน ไม่มีผู้สละสิทธิ,์
ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย 224-26 ส.ค.61,เสร็จสิ้นการเรียนการสอนกลุ่มวิชาที่ 1

61012

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นายคมกฤช เพ็ญสุข และ
ผู้นาทางความคิดและการ นางณัชชาภัทร อมรกุล
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

โครงการสัมมนาเพื่อ
เสริมสร้างความรู้แก่ผู้นา
ทางการเมืองและการบริหาร

100.00

100.00

100.00 ได้หัวข้อเรียบร้อย,เชืญวิทยากรเรียบร้อยแล้ว,เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อ 12 ก.ค.61

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจันทรา วิไลวรรณ
และ นางสาววริษา
ประเสริฐไทย

โครงการ
โครงการบริหารวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
81.70
81.70 จัดประชุมวันที่ 12 ก.ย 61 เวลา 16.00 น.,จัดประชุมสานักวันที่ 26 ก.ย.61,บริหารแผนงาน
และแผนเงินเป็นไปตามที่วางไว้

61013

วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง

7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

61014

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวอติพร แก้วเปีย
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิเคราะห์ร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปกครองท้องถิ่นและการ
กระจายอานาจตาม
รัฐธรรมนูญใหม่

26.60

29.60

100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเมื่อวันที่ 28 พ.ย.
2560 เวลา 17.00 น. ,แต่งตั้งกรรมการกากับโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อย,ดาเนินการสรรหา
นักวิจัยภายนอกและทาสัญญาเป็นที่เรียบร้อย ,นักวิจัยอยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาวิจัย ,วปท.
จัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น” ครั้งที่ 1 โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ศึกษาวิจัย
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วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวอติพร แก้วเปีย
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยการ
บริหารงานที่เป็นเลิศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Best Practices)

19.15

19.15

100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเมื่อวันที่ 28 พ.ย.
2560 เวลา 17.00 น. ,วปท.แต่งตั้งกรรมการกากับโครงการวิจัย,กาหนดกรอบการศึกษาวิจัย
จัดทาเครื่องมืองที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล,ดาเนินการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า จานวน 18 แห่ง
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วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร, โครงการวิจัยองค์ความรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวอติพร แก้วเปีย
เกี่ยวกับองค์กรปกครอง
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
ส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

60.00

62.00

100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเมื่อวันที่ 28 พ.ย.
2560 เวลา 17.00 น. ,ทาสัญญาจ้างวิจัยแล้ว,นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าแล้ว,
คณะกรรมการกากับกาลังประเมินรายงานความก้าวหน้า
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วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ,
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล นางสาวอติพร แก้วเปีย
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

60.00

60.00

100.00 จัดทาสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,นักวิจัยลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลครบทั้ง 6 แห่งแล้ว

โครงการวิจัยถอดบทเรียน
และพัฒนาการบริการ
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

61018

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นายสุเชาว์ ชยมชัย
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการรายงานวิจัย
ประเมินการกระจายอานาจ
สู่ท้องถิ่นประจาปี
(Decentralization Report)

61019

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นายภควัต อัจฉริยปัญญา
ผู้นาทางความคิดและการ
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

โครงการ KPI Online
Training for Smart
Politicians 2018

85.00

85.00

100.00 การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning ในหลักสูตรนักการเมือง
ระดับชาติ (ที่คงค้างจากปีก่อน) วันที่ 25 ก.ค. 61

61020

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั
กรไทย มพันธ์
4.เผยแพร่ ประชาสั

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา,
ผู้นาทางความคิดและการ นายภควัต อัจฉริยปัญญา
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

โครงการรางวัล
พระปกเกล้าทองคาและ
รางวัลพระปกเกล้า
ประจาปี 2561

74.05

74.10

100.00 ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2561,จัดสัมมนาเผยแพร่รางวัลฯเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561,จัด
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 ก.ค. 61,จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561
วันที่ 14 ก.ย. 61,ลงพื้นที่รางวัลพระปกเกล้าระหว่าง ก.ย. - ต.ค.61,กาหนดวันประชุมครั้งที่
4/2561 วันที่ 31 ต.ค. 61,จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตัดต่อ,จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อย
แล้ว,อยู่ระหว่างลงพื้นที่

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ
ผู้นาทางความคิดและการ
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

โครงการเวทีท้องถิ่นไทย
ประจาปี 2561

100.00

100.00

100.00 อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขความถูกต้อง,จัดประชุมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว วันที่ 6 ก.ค. 61,
ติดต่อประสานงานวิทยากรเรียบร้อยแล้ว,จัดทาเอกสารเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งไปยัง อปท.ทั่ว
ประเทศแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 มียอดผู้สมัครทั้งสิ้น
1,153 คน,รวบรวมและจัดส่งโรงพิมพ์ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว,ส่งข้อมูลนิทรรศการและ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว,จัดทากระเป๋าและเอกสารสรุปการสัมมนาเรียบร้อยแล้ว
นัดส่งงาน 5 ก.ย. 61,จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561

61021

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

พันธกิจ

และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
23.70
23.70
100.00 ผอ. นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมวางแผนการศึกษาวิจัยเมื่อวันที่ 28 พ.ย.
2560 เวลา 17.00 น.,แต่งตั้งกรรมการกากับโครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อย,ได้ทบทวนวรรณกรรม
พัฒนาตัวชี้วัด และพัฒนาแบบสอบถามเพื่อสารวจความเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยจะเก็บ
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ,ได้สง่ แบบสอบถามเพื่อสารวจความเป็น
ประชาธิปไตยท้องถิ่นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

61022

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค
ผู้นาทางความคิดและการ
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

หลักสูตรการพัฒนา
ความสามารถสาหรับ
ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

61023

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวอติพร แก้วเปีย
ผู้นาทางความคิดและการ
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

โครงการผลิตบทความและ
เอกสารทางวิชาการ

100.00

100.00

100.00 ผู้เขียนเอกสารวิชาการส่งผลงานครบทั้ง 3 เรื่องแล้ว

61024

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
ในรูปของการศึกษาอบรม ความเป็นพลเมือง
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา

โครงการพลเมืองยุคใหม่กับ
นวัตกรรมท้องถิ่น

100.00

100.00

100.00 เตรียมแผนการอบรมและกลุ่มเป้าหมายแล้ว,จัดการอบรมครั้งที่ 1 ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ
วันที่ 27 - 28 ธ.ค. 60,จัดอบรมครั้งที่ 2 ณ อบต.เหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 17-18 ก.พ.
61,จัดอบรมครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตาบลลานสัก อบต.ประดู่ยืน เทศบาลตาบลบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561,ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1 ณ อบต.เหล่าหลวง จ.
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16-17 พ.ค. 61 มีผลการดาเนินงานก้าวหน้า ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด,จัดอบรมครั้งที่ 4 ณ อบต.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13-14 มิ.ย. 61,ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2-3-4 ณ อบต.ลานสัก อบต.ประดู่ยืน และ
ทต.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561,จัดทาประเมินผลโครงการเรียบร้อย
แล้ว

61025

วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

นางสาวอติพร แก้วเปีย

บริหารวิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น

100.00

100.00

100.00 จัดประชุมวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5

61026

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ,
นางสาวณัฏฐกาญจน์ ศุกล
รัตนเมธี และนายสมบัติ
หวังเกษม

โครงการศึกษารูปแบบและ
การดาเนินงานของสถาบัน
การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ
ใหม่

64.90

60.40

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00 คาสั่งที่ 274/2560 ลงวันที่ 9 พ.ย.2560,เดือนธันวาคม,ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 5 (ฝั่งสานักงาน),ปิดรับสมัคร
เรียบร้อยแล้ว,ติดต่อวิทยากรและที่ดงู านเรียบร้อยแล้ว,ประกาศที่ 6/2561 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2561,ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2561,ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2561,
คะแนนความพึงพอใจรุ่นที่ 1 คือ 4.69 และรุ่นที่ 2 คือ 4.60 ทั้งสองรุ่นความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ,บันทึกข้อความ วปท.115/2561 อนุมัตเิ มื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561,จัดพิธีมอบ
วุฒบิ ัตรจานวน 2 รุ่นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

93.07 จัดซื้อหนังสือ ตารา เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

61027

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด โครงการตรวจติดตาม
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ สถานการณ์ประชาธิปไตย
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
ในพื้นที่นาร่อง
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

61028

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวปัทมา สูบกาปัง
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
และนางสาวดวงจันทร์ ศิริ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล รักษ์โสภณ
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

61029

สานักวิจัยและพัฒนา

61030

61031

โครงการศึกษาบทบาท
องค์กรตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ
แผ่นดินตาม (ร่าง)
รัฐธรรมนูญ มาตรา 144

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
76.00
76.00
100.00 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการ
จัดทารายงาน

63.20

56.50

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และ โครงการขับเคลื่อนประเด็น
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นายวิศษิ ฎ ชัชวาลทิพากร สาคัญในรัฐธรรมนูญเพื่อ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
การปฏิรูปประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

33.80

33.80

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวปัทมา สูบกาปัง
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และนายสมบัติ หวังเกษม
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการศาสตร์พระราชา
ว่าด้วยการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

48.00

40.00

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก, ดร. โครงการประชารัฐลดความ
เลิศพร อุดมพงษ์ และ
เหลื่อมล้าในสังคมไทย
นางสาวดวงจันทร์ ศิริรักษ์
โสภณ

62.50

62.50

89.40

100.00 ขออนุมัตจิ ัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกแล้ว,นักวิจัยอยู่ระหว่างการทาวิจัย,ประสานงานเพื่อให้จัดส่ง
รายงานความก้าวหน้า

83.33 แต่งตั้งคณะกรรมการกากับโครงการ ที่ 306/2560

100.00 อยู่ระหว่างการจัดทารายงาน

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
39.00
37.00
94.87

หมายเหตุ

61032

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ ดร.เลิศพร อุดมพงศ์, น.ส.
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นิตยา โพธิ์นอก และนาย
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สมบัติ หวังเกษม
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals:
SDGs) SDGs

61033

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการศึกษาวิจัย
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
ธรรมาภิบาลและคุณภาพ
สังคม

80.00

85.00

100.00 ดาเนินการจัดจ้างสารวจข้อมูลเรื่อง ค่านิยมในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและ
วัฒนธรรมทางสังคม พ.ศ.2560 ครบทั้ง 5 พื้นที่,ดาเนินการเก้บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างดาเนินการ

61034

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นายวิศษิ ฎ ชัชวาลทิพากร
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการศึกษาความเชื่อมั่น
ความพึงพอใจต่อ
หน่วยงานต่างๆ และการ
ยกระดับการบริการ
สาธารณะ

94.00

94.00

100.00 ผู้รับจ้างส่งงาน GIS แล้ว,กรรมการพิจารณาแล้ว,ทาสัญญาให่ทุนแล้ว 3 ทุน,อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ,สานักงานสถิตสิ ง่ รายงาน,พิมพ์เสร็จแล้ง

61035

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวนิตยา โพธิ์นอก
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
และนางสาวดวงจันทร์ ศิริ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล รักษ์โสภณ
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านสิทธิเสรีภาพ
การมีสว่ นร่วมและกฎหมาย
แก่ประชาชน

77.60

77.60

100.00 วางแผนการดาเนินโครงการ ประชุมคณะกรรมการกากับโครงการ วันที่ 1 ธันวาคม 2560,1.
จัดทาหลักการและเหตุผลการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร 2.ประสานงานแจ้งวัตถุประสงค์การจัด
สัมมนา แก่พื้นที่เป้าหมาย 3.ประชุมเพื่อวางแผนการสัมมนาฯ ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมราชมังคลา จังหวัดสงขลา 4.
ประสานงานและเตรียมการจัดสัมมนาในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560,นักวิจัยจัดส่งรายงาน
ความก้าวหน้า,ดาเนินการจัดพิมพ์หนังสือรายงานวิจัยเสร็จสิ้น

61036

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยถอดบทเรียน
การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและงบประมาณ
แบบมีสว่ นร่วมที่คานึงถึง
มิตหิ ญิงชาย

54.80

54.80

100.00 วางแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
36.00
34.75
96.53 นักวิจัยดาเนินการจัดทา TOR เรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างดาเนินการ,อยู่ระหว่างดาเนินการ

61037

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์ โครงการบทบาทสื่อดิจิทัล
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
และนางสาวณัฏฐกาญจน์ เพื่อการเสริมสร้าง
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ศุกลรัตนเมธี
ประชาธิปไตย
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

61038

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาววลัยพร ล้ออัศจรรย์, โครงการการศึกษาระบบ
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวนิตยา โพธิ์นอก
ยุตธิ รรมชุมชนในประเทศ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
อาเซียน
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

80.00

55.00

68.75 ดาเนินการจัดทา TOR งานวิจัย วางแผนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว,แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ
โครงการเรียบร้อยแล้วตามคาสั่งที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกากับโครงการวิจัย เรื่อง
ระบบยุตธิ รรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน กรณีศกึ ษาสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์,อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทารายงานวิจัย

61039

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวทวิตยิ า สินธุพงศ์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการงานให้ทุน
สนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์และวิจัยชุมชน

61.15

37.90

61.98 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561,ผู้รับทุนลงนาม
ในสัญญาให้ทุนครบถ้วนแล้ว,ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว แต่ยกเลิกการเปิดรับไป
เนื่องจากต้องนาเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่,ในปีงบประมาณ 2561 จึงไม่มีการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

61040

สานักวิจัยและพัฒนา

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นายวิศษิ ฎ ชัชวาลทิพากร
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยเร่งด่วนหรือ
วิจัยตามประเด็นสาธารณะ

29.80

29.80

61041

สานักวิจัยและพัฒนา

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายความซื่อตรง

100.00

100.00

นางสาวทวิตยิ า สินธุพงศ์
และ นางสาวนิตยา โพธิ์
นอก

100.00 จัดทาสัญญาแล้ว ,อยู่ระหว่างการทารายงาน,ส่งรายงานขั้นต้นแล้ว,จัดพิมพ์หนังสือแล้ว

100.00 ทาสัญญาให้ทุนสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนน่าน : วิทยาลัยแห่งความซื่อตรง

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ
7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

นางสาวปิยะนาถ แท่งทอง โครงการงานบริหาร
สานักวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00

หมายเหตุ

61042

สานักวิจัยและพัฒนา

61043

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์ โครงการวัดความเป็น
พลเมือง
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นางสาวจารุวรรณ แก้วมะ พลเมืองในพืน้ ที่บูรณาการ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล โน
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

40.00

46.00

100.00 ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับโครงการวิจัยฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

61044

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวศรัณยุ หมั้นทรัพย์
พลเมือง
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการดัชนีชี้วัดความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

10.00

10.00

100.00 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับโครงการวิจัยฯเรียบร้อยแล้ว

61045

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน
พลเมือง
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
ส่งเสริมการเลือกตั้ง
สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ
ขายเสียง ประจาปี
2561-2562 (ร้อยเอ็ด)

100.00

100.00

100.00 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ตามคาสั่งสถาบันพระปกเกล้าที่
3/2561,1.จัดประชุมกลุ่มจิตอาสาของเทศบาลตาบลปอภาร วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ
เทศบาลตาบลตาปอภาร จ.ร้อยเอ็ด 2. ลงพื้นที่สงั เกตุการณ์การจัดเวทีปราศรัยหาเสียงการ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ณ เทศบาลต.ปอภารจ.ร้อยเอ็ด วันที่ 16 มิ.ย. 61 3. ลงพื้นที่เก็บ
แบบสอบถามงานวิจัยฯ และสังเกตการณ์การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 21-22 มิ.ย. 61 ,จัด
ประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ วันที่ 29 ก.ย. 61 ณ เทศบาลตาบลปอภาร จ.ร้อยเอ็ด,ได้เวียนส่ง
รายงานให้คณะกรรมการได้พิจารณารายงานฉบับสมสบบูรณ์และเบิกจ่ายค่าอ่านรายงานวิจัยฯ
เรียบร้อยแล้ว

61046

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์
พลเมือง
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยความสาเร็จ
ของโครงการสร้างสานึก
พลเมือง

34.45

52.50

100.00 ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว,ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่
17 ก.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณห้องประชุม 4,ประสานงานโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดและจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกาหนดวันลงพื้นที่สมั ภาษณ์งานวิจัยฯ ,1.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เพื่อศึกษาความสาเร็จและผลกระทบโครงการสร้างสานึกพลเมือง พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่
11-13 ก.ย. 61 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความสาเร็จและผลกระทบโครงการสร้างสานึก
พลเมือง พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 19-22 ก.ย. 61

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00 1. ประชุมแกนนาใน 10 อาเภอนาร่อง เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางปฏิบัตกิ ารโครงการฯ วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมธนินทร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ดคนใหม่คอื นายวันชัย คงเกษม เพื่อรายงานความเป็นมาของโครงการและผลการดาเนิน
โครงการปฏิบัตกิ ารเสริมสร้างพลังพลเมือง ประจาปี 2559-2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2561,จัดเวทีเวทีพลเมือง:การนาเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน
วันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

61047

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
พลเมือง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นายประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ , โครงการปฏิบัตกิ าร
นายวัชรา ธิตนิ ันทน์ และ เสริมสร้างพลังพลเมือง
นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน (Citizen Empowerment
for Healthy
Democracy:KPI-CE)

61048

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
พลเมือง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นายชูศกั ดิ์ ปัญญามูล และ
นายวัชรา ธิตนิ ันทน์

โครงการศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง

100.00

100.00

100.00 ดาเนินการทาสัญญาไปแล้วทั้งสิ้น 48 ศูนย์ฯ จาก 49 ศูนย์ฯ (ยกเว้นศูนย์อุทัยธานี),จัดพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์
ประชุมสหประชุาชาติ กรุงเทพมหานคร (พัฒนาศักยภาพโดยการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า),ดาเนินการจัดเวทีประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.
นครพนม วันที่ 28 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมจาปาลาว มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
โดยกาหนดจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 14 มิ.ย. 61,จัดพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ,1. เปิดศูนย์จังหวัด
นครพนม วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม 2. เปิดศูนย์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่
22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ,จัดประชุมใหญ่ศนู ย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง ประจาปี 2561 วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ห้องประชุมสภาพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า มี คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จานวน 103
คน,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

61049

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
พลเมือง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นายประยูร โพธิ์ไชยรัตน์

โครงการโรงเรียนพลเมือง

100.00

100.00

100.00 จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง (เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนพลเมือง จ.
น่าน) วันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน มีผู้เข้าอบรมจานวน 53 คน
,จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารชุมชนพลเมืองเข้มแข็งฯสาหรับนักเรียนโรงเรียนพลเมืองจังหวัดพะเยา
วันที่ 22-24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมวลีกาญจน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.พะเยา มีเข้าอบรมจานวน
68 คน ,ทาสัญญาให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนพลเมืองจานวน 21 จังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.กาฬสินธุ์ 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 ครั้งที่ 1 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,รายงานประเมินความพึงพอใจ
ครั้งที่ 2 เสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายโรงเรียนพลเมือง
เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

61050

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
พลเมือง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

สุพจน์ พากเพียร และ
อาทิตย์ ฉัตรมงคลวงศ์

โครงการสร้างสานึกพลเมือง
รากฐานประชาธิปไตยเพื่อ
พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา

61051

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
พลเมือง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นางสาวน้าผึ้ง จิ๋วปัญญา
โครงการผู้นาเยาวชนแห่ง
และนางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์ อนาคต

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
85.00
85.00 ขออนุมัตจิ ัดโครงการสร้างสานึกพลเมือง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 วันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ณ
โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ ,จัดอบรมโครงการสร้างสานึกพลเมือง ประจาปี 2561 ินที
ร่ ่ 1
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีผู้เข้าอบรมจานวน 84 คน
จาก 21 โรงเรียน,จัดประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสานึกพลเมือง วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2561 ณ โรงแรมสีหราช อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์,ขออนุมัตโิ ครงการ งบประมาณ การจัด
อบรมโครงการสร้างสานึกพลเมือง ิน
ร่ 2 ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบัน
พระปกเกล้า เรียบร้อยแล้ว,จัดอบรมโครงการสร้างสานึกพลเมือง ินที
ร่ ่ 2 ประจาปี 2561 วันที่
24-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู้ผา่ นการอบรม
จานวน 68 คน,ไม่ได้จัดการประกวดผลงานนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ตดิ ภารกิจการ
สอบ ทั้งนี้โรงเรียนได้สง่ แบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการมายังสถาบันฯตาม
บันทึกที่ สสม.306-2561,จัดอบรมโครงการสร้างสานึกพลเมือง ินที
ร่ ่ 3 ประจาปี 2561 วันที่
25-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจานวน 69 คน,จัด
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโครงการสร้างสานึกพลเมือง ประจาปี 2562 วันที่
29-30 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไบรตันแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุร,ี ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

100.00

100.00

100.00 ประชุมคณะกรรมการโครงการผู้นาเยาวชนแห่งอนาคต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 สถาบันพระปกเกล้า,ขออนุมัตโิ ครงการ งบประมาณ และ
เตรียมการจัดอบรมโครงการผู้นาเยาวชนแห่งอนาคต ินที
ร่ ่ 4 ประจาปี 2561 ,จัดอบรม
โครงการผู้นาเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 4 ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,รายงานประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,ขยายความรู้จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ินที
ร่ ่ 2 วันที่ 27 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนนารีเฉลิมต.บ่อ
ยาง อ.เมือง

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ค่าเป้าหมาย

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)

หมายเหตุ
จ.สงขลา 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ประจาปี 2561 วันที่ 18 มิ.ย. 61 ณ
โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง,ดาเนินการขออนุมัตกิ ารจัดโครงการ และประสานงาน
เตรียมความพร้อมใสนการจัดอบรมวันที่ 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 เรียบร้อยแล้ว,จัดอบรมโครงการ
ผู้นาเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ผา่ นการอบรมจานวน 53 คน,เนื่องจาก
คณะกรรมการติดภารกิจิงไม่
จุ สามารถจัดการประชุมได้ ทั้งนี้ได้สง่ รายงานสรุปการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 ไปให้พิจารณาแล้ว

61052

สานักส่งเสริมการเมืองภาค 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
พลเมือง
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

61053

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

61054

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

61055

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสาวจันจิรา วัฒนพงษ์

โครงการบริหารสานัก
ส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง

100.00

100.00

100.00 ประชุมสานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง วันที่ 28 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุม 4 สถาบัน
พระปกเกล้า

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ , โครงการบริหารพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ นางสาวไพลิน ศรีสรุ ินทร์, พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ นายกฤษฎา ทองระคนธ์
เจ้าอยู่หัว
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

100.00

100.00

100.00

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางสาวอังคณา ดวงแป้น , โครงการกิจกรรมเพื่อ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ นางสาวทัศยา นากปุณบุตร สนับสนุนการเข้าชม
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
พิพิธภัณฑ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

100.00

100.00

100.00

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

100.00

100.00

100.00

นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร โครงการนิทรรศการ
, นางสาวสุมิตรา ทองเผือก, หมุนเวียน/ชั่วคราว
นางสาวอังคณา ดวงแป้น, (Temperary Exhibition)
นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร,
นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00 ได้รับอนุมัตเิ มื่อวันที่ 11 ต.ค. 60 (บันทึก พพป.434/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560),
ดาเนินการเตรียมงานเรียบร้อยแล้วเสร็จ,ดาเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560
เวลา 16.00-21.00 น.,ดาเนินการประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

61056

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางสาวไพลิน ศรีสรุ ินทร์
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการพิพิธภัณฑ์ยามค่า
คืน (Night at the
Museum)

61057

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการนิทรรศการ
เคลื่อนที่และสื่อการเรียนรู้
พระปกเกล้าศึกษา
(Museum Road Show)

100.00

100.00

61058

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการวิจัยด้าน
ประวัตศิ าสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าราไพพรรณีฯ

20.00

60.00

61059

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ , นางสาวสุมิตรา ทองเผือก
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

โครงการอนุรักษ์และขยาย
ความโบราณวัตถุที่
เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ 7
และสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณีฯ

100.00

100.00

100.00

61060

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางสาวทัศยา นากปุณบุตร โครงการศูนย์ข้อมูล
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ , นางสาวศิริเพ็ญ วรปัสสุ พระปกเกล้าศึกษา
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

100.00

100.00

100.00 ดาเนินการกันงบประมาณข้ามปี 61060A

61061

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางสาวอังคณา ดวงแป้น , โครงการตามรอยเส้นทาง
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ นางสาวทัศยา นากปุณบุตร พระปกเกล้า (Museum on
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
Tour)
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

100.00

100.00

100.00

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

100.00

100.00 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและจัดทาTOR แล้ว,จัดทาสัญญาจ้างวิจัยเรียบร้อยแล้ว 3 ราย
,อยู่ในระหว่างดาเนินการ

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

61062

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร โครงการงามสัมมนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ , นางสาวไพลิน ศรีสรุ ินทร์ วิชาการพระปกเกล้าศึกษา
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

61063

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นายกฤษฎา ทองระคนธ์
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

61064

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

61065

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.ส่งเสริมและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

61066

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้
และสนับสนุนความรู้ความ เพือ่ การพัฒนา
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่ ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
ของพลเมืองตาม
และสันติวิธี
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

โครงการบารุงรักษาและ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00 เตรียมการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ขุมทรัพย์แห่งปัญญา :lสามัคยาจารย์สมาคม เมื่อวันที่ 23
พ.ย. 60,จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ขุมทรัย์แห่งปัญญา : สามัคยาจารย์สมาคม,จัดสัมมนา ,
สัมมนา ,ดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว,จัดสัมมนาเรื่อง วิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย,ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนิการเรียบร้อย

100.00

100.00

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร โครงการให้ทุนสนับสนุน
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ นางสาวไพลิน ศรีสรุ ินทร์ การทาวิทยานิพนธ์และวิจัย
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้
ด้านพระปกเกล้าศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

100.00

72.00

72.00 ประกาศทุนสนับสนุนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561,กรรมการพิจารณาให้ทุนแล้ว 1
เรื่อง,อยู่ในระหว่างเซ็นสัญญาให้ทุน,จัดทาสัญญาให้ทุนเรียบร้อยแต่งานวิทยานิพนธ์จะเสร็จใน
ปี2562

ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ , โครงการจัดทาศูนย์การ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ นางสาวไพลิน ศรีสรุ ินทร์, เรียนรู้ประชาธิปไตย
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ นายกฤษฎา ทองระคนธ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
พระปกเกล้าศึกษา

100.00

84.00

84.00 การดาเนินการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ตาม TOR

100.00

100.00

ธีรพรรณ ใจมั่น / อภิรมย์ โครงการองค์ความรู้ดา้ น
สุวรรณชาติ / นายสุขสันต์ การเมืองการปกครอง
สุภาพรหม / นางสาวรุจิรา (ฐานข้อมูล)
ภรณ์ ต๊ะยาง

100.00 เปลี่ยนหลอดไฟจัดแสดงภายในอาคารอนุรักษ์,การดาเนินงานเป็นไปตามแผน

100.00

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

61067

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์
ผู้นาทางความคิดและการ
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

61068

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ธีรพรรณ ใจมั่น

61069

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

61070

61071

โครงการ
โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ให้แก่นักสื่อสารมวลชน

โครงการชุดความรู้สู่
สาธารณะ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
20.00
20.00 คาสั่งฯ ที่ 268/2560 แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รุ่นที่ 3 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560,
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560,ประชาสัมพันธ์และ
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 10 เมษายน 2561,ได้มีการทาบันทึกข้อความขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก 1. มีผู้มาสมัครเรียนไม่ครบตามจานวนที่หลักสูตรกาหนด 2. ผู้สมัคร
เรียนมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ตรงตามที่หลักสูตรกาหนด 3. มีนโยบายจากผู้บริหารเนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองยังไม่มีความแน่นอน อ้างถึง บันทึกข้อความเลขที่ ขลธ.628/2561 ลงวันที่ 7
มิถุนายน 2561 เรื่อง ขออนุมัตยิ กเลิกโครงการจัดอบรมให้ความรู้ดา้ นการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
100.00

100.00

ธีรพรรณ ใจมั่น / อภิรมย์ โครงการผลิตสื่อดิจิทัล
สุวรรณชาติ / นายณัฐพล เพื่อให้ความรูด้ า้ น
สอนสุภาพ / นางสาวรุจิรา ประชาธิปไตย
ภรณ์ ต๊ะยาง

100.00

81.50

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ , โครงการรณรงค์สร้างความ
นางสาวจิณห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ เป็นพลเมือง

100.00

100.00

100.00 ประชุมกรรมการตัดสินผลงาน (พ.ย.61),ประสานงานกับบริษัทเพื่อผลิตสื่อ (สปอตทีว/ี สื่อ
โปสเตอร์),ผลิตสื่อและเผยแพร่ สื่อ (สปอตทีว/ี สื่อโปสเตอร์)

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
และสนับสนุนความรู้ความ สมรรถนะและสากล
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ธีรพรรณ ใจมั่น / เกษณี
ธนการศักดิ์ / วันเพ็ญ
หมอนทอง

100.00

100.00

100.00

โครงการ KPI YEARBOOK

100.00

81.50 1. จัดเตรียมเนื้อหา 2. มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒจิ ัดทาบทของสื่อากรเรียนรู้

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00 จัดหาหนังสือ จานวน 50 รายการ,ลงทะเบียน เตรียมเล่ม และวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร
สารสนเทศ จานวน 50 รายการ,1. บริการอ่าน 372 ครั้ง 2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
153 ครั้ง 3. บริการ KPI ebook Application 68 ครั้ง 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
กฎหมาย 4 ครั้ง 5. บริการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม 33 ครั้ง 6. เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า 2,702 ครั้ง 7. บริการ Wifi 183 ครั้ง,จานวนผู้ใช้บริการต่างๆของห้องสมุด 745
ครั้ง และเว็บไซต์ห้องสมุด จานวน 2,702 ครั้ง,แจ้งทวงหนังสือเกินกาหนดส่งคืนทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์,สร้าง e-book สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า จานวน 15 เรื่อง,รวบรวมรายการ
บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของสถาบันพระปกเกล้า ปี 2546-2549,ตรวจรับแผ่นพับ KPI ebooks
Application และนาไปแจกแก่ผู้ที่สนใจ,พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยรวมในระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 4.37 (คิดเป็นร้อยละ 87.4),
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า โดยรวมใน
ระดับมากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 4.27 (ร้อยละ 85.4),พบว่า ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบัน
พระปกเกล้า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สดุ มีคา่ เฉลี่ย 4.29 (คิดเป็นร้อย
ละ 85.8)

61072

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
ในรูปของการศึกษาอบรม สมรรถนะและสากล
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

นางสาววันเพ็ญ หมอนทอง, โครงการห้องสมุดสถาบัน
นายไตรเก้า หาญมนตรี
พระปกเกล้า

61073

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
และสนับสนุนความรู้ความ สมรรถนะและสากล
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นางสาวเกษณี ธนการศักดิ์ โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

100.00

100.00

100.00 จัดพิมพ์ หนังสือ Non-Tradititional Security Challenges Thailand and Regional
Cooperation โดย Prof. Amitav Acharya,ดาเนินการจัดพิมพ์จดหมายข่าวประจาเดือน
กันยายนเรียบร้อยแล้ว,จัดพิมพ์จดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว,จัดทาและ
ผลิตจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2 เรียบร้อยแล้ว,จัดทาและผลิตจดหมายข่าว
ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3 เรียบร้อยแล้ว,จัดพิมพ์หนังสือ การเมืองร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2) จานวน
500 เล่ม,จัดพิมพ์รัฐธรรมนูญ (พิมพ์ซ้าครั้งที่ 2) จานวน 5000 เล่ม,จัดพิมพ์หนังสือ ฉาก
การเมือง (พิมพ์ซ้าครั้งที่ 3) จานวน 1000 เล่ม,Infographic เรื่อง Gender Equality in
Thailand, Taiwan, Philippines and Pakistan,Infographic เรื่อง Primary
Vote,Infographic เรื่อง บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย,จัดพิมพ์รายงาน
ประจาปี 2560 จานวน 1000 เล่ม

61074

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
และสนับสนุนความรู้ความ สมรรถนะและสากล
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ , โครงการส่งเสริม
นางสาวชยานิษฐ์ ไกรจิรารุ ภาพลักษณ์และ
ลักษณ์ , นางนราวรรณ
ประชาสัมพันธ์
อธิวาสนพงศ์

100.00

100.00

100.00 ไม่ได้มีการประชุมในเดือนสิงหาคม 2561,มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรม
เดิน-วิ่งการกุศล (ของสถาบัน),ผลิตและเผยแพร่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบัน
พระปกเกล้า ประจาเดือนก.ย.61,ผลิตนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

61075

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
และสนับสนุนความรู้ความ สมรรถนะและสากล
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นางสาววรรัตน์ ชัยชนะ

100.00

100.00

100.00 แต่งตั้งกรรมการแล้ว,ไม่มีการประชุมคณะกรรมการจัดจ้าง เนื่องจากเป็นการจัดจ้างแบบวิธี
พิเศษ ,จัดทาสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เม.ย.61,ประชุมกรรมการฝ่ายเนื้อหาวิชาการ (1/61)
เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61,ประชุมกรรมการเนื้อหารายการ (ครั้งที่ 2) 6 ส.ค.61,ประชุมกรรมการ
ตรวจรับรายการ (ครั้งที่ 2) 20 ส.ค.61

โครงการผลิตรายการ
โทรทัศน์

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
โครงการการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริการ
วิชาการและการศึกษาอบรม

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00 ทาบันทึกขออนุมัตโิ ครงการและงบประมาณ,วางแผนการบารุงรักษาระบบ ปีละ 4 ครั้ง,ทา
สัญญากับบริษัท ATC บารุงรักษาระบบ,บริษัท ATC เข้าทาการตรวจเช็คระบบตามสัญญาจ้าง
,ตรวจรับงานการซ่อมบารุงระบบ ครั้งที่ 2,ตรวจรับงานการซ่อมบารุงระบบ ครั้งที่ 3,ตรวจรับ
งานการซ่อมบารุงระบบ ครั้งที่ 4,ออกแบบระบบ,จัดทาร่างจัดทา TOR,คัดเลือกบริษัทได้แล้ว
อยู่ระหว่างจัดทาสัญญา,ดาเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 25,ตรวจรับงวด
ที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

61076

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

ธนากร ธนไพโรจน์, นาย
ณัฎฐพล สอนสุภาพ

61077

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายธราดล พันธ์พืช , นาย โครงการพัฒนาและ
สุขสันต์ สุภาพรหม ,
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
นางสาวรุจิราภรณ์ ต๊ะยาง เพื่อการวิจยั และการบริหาร

100.00

100.00

100.00 0

61078

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายสุขสันต์ สุภาพรหม,
โครงการจัดหา
นายเกรียงเดช วัฒนะกุมาร โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงาน

100.00

100.00

100.00 จัดหาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของพนักงาน เรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการปรับปรุงห้องประชุมราไพพรรณีเสร็จสมบูรณ์ (แต่มีการแก้ไขรายละเอียดของงาน
ตามมติคณะกรรมการตรวจรับ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 และมีการกันเงินข้ามปีงบประมาณ
ไว้)

61079

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายธราดล พันธ์พืช , นาย โครงการพัฒนาระบบ CCTV
สุขสันต์ สุภาพรหม

100.00

100.00

100.00 -,ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว,ได้บริษัทจัดทาระบบเรียบร้อยแล้วและจัดทา
รายงานเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว,ได้มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว,ได้มีการอบรมในวันที่ 25
มิ.ย.61 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

61080

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
องค์การทั้งในและ
สมรรถนะและสากล
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา โครงการงานเครือข่ายใน
และต่างประเทศ

100.00

100.00

100.00 1. ประสานงานกับวิทยากรหลัก และวิทยากรกลุ่มย่อย และเตรียมงานรับรองแขกที่จะมาจาก
ต่างประเทศ เพื่อร่วมงานประชุมวิชาการประจาปีสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 2. ประสาน
การลงนามต่ออายุ MOU กับหน่วยงานสถาบันการอบรมด้านการเมืองของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม (HCMA) 3. ประสานงานการทา MOU เรื่องการอบรมกับ NUNYANG
Technology University เรื่องการจัดอบรมร่วมกัน,1. จัดบรรยายพิเศษ KPI Lecture ครั้งที่ 3
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 2. งานสัมมนาเรื่อง
ประเด็นแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน วันที่ 29 สิงหาคม 2561,นายสุรชัย เลี้ยงบุญชัย
กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานและรับฟังการ
บรรยาย ที่ประเทศ Chinese Academy of Governance (CAG) วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

61081

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 5.ส่งเสริมความร่วมมือกับ ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
องค์การทั้งในและ
สมรรถนะและสากล
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนา
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

น.ส.ศิริกมล จันทรปัญญา

100.00

0.00

โครงการงานศึกษาติดต่อ
เครือข่ายหรือประชุม
ต่างประเทศสาหรับกรรมการ

0.00 ไม่มีแผนการศึกษาดูงานของกรรมการ

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
100.00
100.00 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 9/2561 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 17.10 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3 เพื่อพิจารณาสรุปพัฒนาการแนวทาง และรูปแบบการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบันของคณะกรรมการติดตามฯ (ในสมัยที่รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน),นารายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้าประจารอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 2561 (1
ตุลาคม 2560 - 1 มีนาคม 2561 ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมสภาสถาบันแล้ว เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม 2561

61082

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวจินตนา ศรีทับทิม, โครงการงานแผน ติดตาม
นางสาวสุพรรณี รักษาศรี, และประเมินผล
นางสาวพันธ์ศริ ิ ป้อมบุบผา

61083

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางกชพร ช่อพฤกษา

โครงการบริหารศูนย์บริการ
วิชาการ

100.00

100.00

100.00 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการฯ,บริหารจัดการงานทั่วไปของศูนย์บริการวิชาการ

61084

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาวสายรุ้ง กันทวี

โครงการบริหารงานขึ้นตรง
ต่อเลขาธิการ

100.00

100.00

100.00 ประชุมผู้บริบริหารครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธที่ 10 ก.ย.61 ณ ห้องราไพพรรณี เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2561
และรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาหรับเดือน
สิงหาคม 2561

61085

หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นายสุขสันต์ สุภาพรหม,
นายธราดล พันธ์พืช

โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ปฏิบัตงิ าน

100.00

100.00

100.00 ได้มีการทาบันทึกและเซ็นอนุมัตเิ รียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้มีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อและ
ตรวจรับเรียบร้อย ,ได้มีการประกาศ TOR ขึ้นให้ผู้สนใจมาวิจารณ์ตามระเบียบพัสดุใหม่ และได้
มีผู้สนใจวิจารณ์ และได้ดาเนินการแก้ไข TOR และได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใน e-GP เรียบร้อย
แล้ว,มีการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อและได้คดั เลือกบริษัทเรียบร้อยแล้ว จะมีการเซ็นสัญญา
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561,มีการเซ็นจ์สญ
ั ญาเรียบร้อย สัญญาเลขที่ พป.๐๖๘/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รอดาเนินการติดตั้ง,มีการตารวจรับเรียบร้อย

61086

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร/ โครงการศึกษาร่างกฏหมาย
นางสาววัชรา เชิงหอม
ที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ

70.55

68.50

97.09 ดาเนินการจัดทา TOR เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการสรรหานักวิจัยเรียบร้อยแล้ว,อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานของนักวิจัย,มีนักวิจัยส่งงานมาแล้ว 1 เรื่อง (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง),ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,จัดทาสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

61087

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาววริศรา อัมพรศิริ
ธรรม/นายธนภัทร์

100.00

100.00

หลักสูตรวุฒบิ ัตรการ
ปฏิบัตงิ านสนับสนุนสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
และสมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ

100.00 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ประเมินผล pre-test และ post-test เรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย
แล้ว,จัดพิธีมอบวุฒบิ ัตรวันที่ 12 ก.ย.2561 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า,ดาเนินการ
เรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย,ใช้ตามมติการประชุมครั้งแรก,อนุมัตเิ ปิดหลักสูตรรุ่นที่ 6
เรียบร้อยแล้ว กาหนดจัดการอบรมในเดือน ก.ค. - ส.ค. 2561,ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม
2561,อนุมัตจิ บการศึกษาแล้ว จานวน 50 คน จากผู้เข้าศึกษาทั้งสิ้น 50 คน,ดาเนินการเรียบร้อย

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
โครงการศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
31.00
20.00
64.52 ไม่สามารถจ้างนักวิจัยได้ 1 ราย เนื่องจากข้อเสนอโครงการไม่เป็นไปตามข้อกาหนดโครงการที่
ได้ประกาศไว้,ระหว่างการทาบทามเพื่อแต่งตั้งกรรมการกากับโครงการ,ระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และให้ผู้บริหารลงนาม

61088

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร,
นางสาวกันธรัตน์

61089

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นายสมผล เกษมสัมฤทธิผล โครงการสัมมนาสมาชิก
รัฐสภา

100.00

15.00

15.00 ได้ขออนุมัตยิ กเลิกโครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัตยิ กเลิกโครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัตยิ กเลิก
โครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัตยิ กเลิกโครงการไปแล้ว,ได้ขออนุมัตยิ กเลิกโครงการไปแล้ว

61090

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นายณวัฒน์ ศรีปัดถา/นส.ว โครงการสนับสนุน
ริศา อัมพรศิริธรรม/
สารสนเทศเพือ่ การทางาน
นางสาววัชรา เชิงหอม
ของสมาชิกรัฐสภา

100.00

100.00

100.00 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

61091

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

น.ส.วริศรา อัมพรศิริธรรม
นายณวัฒน์ ศรีปัดถา
และนายสุภัทท์ ฝั้นคาอ้าย

100.00

100.00

100.00 อนุมัตจิ ัดเวทีนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Indicators for accessing the legislative
procedure: comparative study of Thailand and Cambodia,จัดเวทีนาเสนอผลงานวิจัย
Indicators for accessing the legislative procedure: comparative study of Thailand
and Cambodia,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว

61092

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นายสมผล เกษมสัมฤทธิผล โครงการสัมมนาประเด็น
ร่วมสมัย

100.00

100.00

100.00 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 และครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

61093

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

น.ส.วริศรา อัมพรศิริธรรม
และนายณวัฒน์ ศรีปัดถา

โครงการศึกษาและ
วิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

100.00

92.00

61094

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 3.ส่งเสริมงานวิชาการของ
รัฐสภา

ที่ 4 การส่งเสริมงาน
วิชาการของรัฐสภา

นางสาววัชรา เชิงหอม

โครงการอุดหนุนการศึกษา
หลักสูตรของสถาบัน
พระปกเกล้าเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้แก่สมาชิกรัฐสภา

100.00

100.00

100.00

61095

สานักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา 7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

นางสาววัชรา เชิงหอม

โครงการบริหารสานัก
ส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

100.00

100.00

100.00 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ

92.00 สรรหานักวิจัยและจัดทาสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว,นักวิจัยแก้ไขรายงานตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการกาหับโครงการ และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย,อยู่ระหว่างจัดหา
ผู้จัดทา Art Work

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

61096

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
, นางสาวศุภมาส วิริยะ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สกุลพันธุ์
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนต่อ
กระบวนการสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
(Peace survey/ Peace
poll)

61097

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นายชลัท ประเทืองรัตนา,
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
นายสฤษฎ์ กรวยทอง
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

โครงการวิจัยพัฒนาตัวชี้วัด
และวัดระดับสันติภาพใน
สังคมไทย

61098

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน โครงการวิจัยพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
,นางสาวสุนิศา ชุดทอง
ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
ความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

61099

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

2.ให้บริการทางวิชาการทั้ง
ในรูปของการศึกษาอบรม
ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และบริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความรู้ทาง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาลและสันติวิธี

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม,
ผู้นาทางความคิดและการ นางสาวศุภมาส วิริยะสกุล
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
พันธุ์
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม
สันติสขุ รุ่นที่ 9

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
95.00
95.00 ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการเรียบร้อย วันที่ 8 ส.ค.61,ดาเนินการเรียบร้อย วันที่ 14 ส.ค.61,ดาเนินการเรียบร้อย
วันที่ 21 ส.ค.61 ,ดาเนินการเรียบร้อยวันที่ 26 ต.ค.61,วันที่สิ้นสุดสัยญาจ้าง 30 พ.ย.61

100.00

95.00

53.80

73.00

100.00

100.00

95.00 ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย วันที่ 5 เม.ย.61 ,ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว วันที่ 6 ก.ย.61,เป็นงานวิจัย 2 ปี จะสิ้นสุด 30 ก.ย.62

100.00 ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย

100.00 การเรียนการสอนเป็นไปตามตารางเรียนตารางสอน,ลงพื้นที่ดงู านครั้งที่ 3 วันที่ 14-17 ธันวาคม
2560 ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส,ดาเนินการเรียบร้อย วันที่ 7ธ.ค.60,การศึกษาดูงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ. ขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ระหว่า งวันที่
18-21 ม.ค.61,ประชุมคกก. 1/2561 วันที่ 16 ก.พ.61,ดาเนินการเรียบร้อยวันที่ 23-25 ก.พ.61
ณ จังหวัดกาญจนบุรี,วันที่ 16 ก.พ.61,ดาเนินการคัดเลือก วันที่ 28 มี.ค.61 และประกาศผล
วันที่ 3 เม.ย.61. ,ดาเนินการเรียบร้อย,ประชุม เมื่อ วันที่ 28 มี.ค.61,ระหว่างวันที่ 17-20
พฤษภาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก,
ประชุมเรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 พ.ค.61,ศึกษาดูงาน ระหว่าง วันที่ 21-24 มิ.ย.61 ณ จังหวัด
ระยอง และ ตราด,ประชุม วันที่ 9 ก.ค.61,กาหนดการศึกษาดูงาน วันที่ 9-15 ส.ค.61 ณ
ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศศรีลงั กา,ดาเนินการเรียบร้อย เดินทางศึกษาดูงานณ ประเทศ
อินโดนีเชีย และ ศรีลงั กา วันที่ 9-15 ก.ย.61

รายงานผลการดาเนินงานรายโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันพระปกเกล้า
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2560 ถึง 30/09/2561

รหัส
โครงการ

หน่วยงาน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และสนับสนุนความรู้ความ
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

61101

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการ
ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ นางสาวอภิญญา ดิสสะมาน โครงการฐานข้อมูลองค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เพือ่ การพัฒนา
,นางสาวนันทวรรณ ประจวบ ความรู้ดา้ นธรรมาภิบาล
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
(Governance Mapping)
เกี่ยวกับการพัฒนา
และสันติวิธี
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่าง
เป็นระบบ

100.00

30.40

30.40 อยู่ระหว่างการวางแผน และทา TOR,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 เม.ย.61,อยู่ระหว่างดาเนินการ

61102

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

4.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ 3 การพัฒนาและสร้าง
และสนับสนุนความรู้ความ ความเป็นพลเมือง
เข้าใจและการใช้สทิ ธิหน้าที่
ของพลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

นายชลัท ประเทืองรัตนา, โครงการสื่อชุดความรู้เพื่อ
นางสาวประภาพร วัฒนพงศ์ การจัดการความขัดแย้ง

100.00

100.00

100.00 ดาเนินการเรียบร้อย,ประชุมวันที่ 6 ก.พ.61,ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว,
ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย,ดาเนินการเรียบร้อย ,ดาเนินการ
เรียบร้อยวันที่ 28 ก.ย.61

61103

สานักสันติวิธีและธรรมาภิ
บาล

7.บริหารงานกองทุนเพื่อ
การพัฒนาและเผยแพร่
ประชาธิปไตย

นางสาวพัชรา เสริมตระกูล โครงการบริหารสานักสันติ
วิธีและธรรมาภิบาล

100.00

100.00

100.00 ดาเนินการเรียบร้อย

80.54

85.04

ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่
สมรรถนะและสากล

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากร/เครือข่าย
ในการเสริมสร้างสังคมสันติ
สุข

ประสิทธิภาพด้านการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย
ผลสาเร็จ
ประสิทธิภาพ (งาน)
100.00
80.00
80.00 ดาเนินการเรียบร้อย,ประชาสัมพันธ์ระหว่าง วันที่ เดือน ธันวาคม 60-มกราคม 61 ปิด รับ
สมัคร วันที่ 19 มกราคม 2561,ดาเนินการจัดอบรม วันที่ 28 ม.ค.61- 1 ก.พ. 61 ,ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และ แจ้งผอ. ทราบ วันที่ 5 เม.ย.61,ได้รับการอนุมัตติวันที่ 4 พ.ค.61,ดาเนินการ
เรียบร้อย,ดานเนิการเรียบร้อยแล้ว จานวน 4 ครั้ง,ดาเนินการเรียบร้อย,ไม่มีความร่วมมือกับ
เครือข่ายเกิดขึ้นในปีน,ี้ ไม่มีความร่วมมือกับเครือข่ายเกิดขึ้นในปีนี้ เนื่องจากข้อจากัดด้าน
งบประมาณ

61100

รวมงบประมาณ

ที่ 2 การพัฒนาผู้นาให้เป็น ศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์
ผู้นาทางความคิดและการ ,ธิดารัตน์ เกษีสม,ชลัท
ทางานเพื่อเผยแพร่ การ
ประเทืองรัตนา,เมธัส อนุ
พัฒนาประชาธิปไตย ธรร วัตรอุดม
มาภิบาล และสันติวิธี

โครงการ

93.92

