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สารบัญ

สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  ๖

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า  ๘

แผนผังองค์กร   ๑๐

สภาสถาบันพระปกเกล้า  ๑๑

คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า  ๑๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ๑๗

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า   ๑๘

แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๔  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)   ๒๓

ผลงานเด่น ในรอบปี ๒๕๕๔      ๒๘

รายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการของสถาบันพระปกเกล้าประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ๕๙

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า  ๖๕

รายงานการเงิน  ๗๓

ภาคผนวก  ๗๙
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พ.ศ. ๒๕๔๐ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาขณะนั้น จึงมีค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท�า

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้าข้ึน โดยร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้านี้ได้ผ่าน       

ความเห็นชอบ เม่ือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๔ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผลให้สถาบันพระปกเกล้ามีฐานะเป็นนิติบุคคลในก�ากับประธานรัฐสภาต้ังแต่

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็น

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าคนแรก และ ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้าคนแรก (๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖) รองศาสตราจารย์

นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าล�าดับต่อมา (๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๑๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙) และในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์           

อุวรรณโณ เข้ารับต�าแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอีกคร้ังจนถึงปัจจุบัน

ประวัติสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติสถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้าจัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ โดย

ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา ขณะน้ันได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาความ               

เป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสถาบันพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมา       

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้อัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว                        

มาเป็นชื่อของสถาบันโดยใช้ช่ือ “สถาบันพระปกเกล้า” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “King Prajadhipok’s             

Institute”  

 ในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สถาบันพระปกเกล้าถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย

เป็นเพียงส่วนงานราชการระดับกอง สังกัดส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

จัดฝึกอบรม การสัมมนา การจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดจนจัดท�าเอกสารและสื่อการสอนการศึกษาอบรม

ต่อมาคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้าพิจารณาเห็นว่า สถาบันควรปรับปรุงโครงสร้าง           

และภาระหน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของรัฐสภา และในวันที่ ๖ มิถุนายน 
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สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการ

ภายใต้ก�ากับของประธานรัฐสภา มีภารกิจส�าคัญ    

ในการพัฒนาประชาธิปไตยได้ด�าเนินงานเพ่ือ          

เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นพันธกิจ

หลักของสถาบัน กว่า ๑๓ ปีที่ผ่านมา สถาบัน     

พระปกเกล้ามีแผนกลยุทธ์มาแล้วถึง ๓ ฉบับ          

ในรอบปี ๒๕๕๔ สถาบันพระปกเกล้ายังมุ่งเน้น

พัฒนาความเป็นพลเมืองผ่านการอบรมศึกษา     

เผยแพร่ วิจัยและพัฒนา เน้นการสร้างความรู ้     

การมีส่วนร่วมและการน�าเสนอนโยบายสาธารณะ 

ที่ส�าคัญต่อรัฐบาล รัฐสภาและประชาชน 

ในรอบป ีงบประมาณ ๒๕๕๔ สถาบัน           

พระปกเกล้าได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้น คือ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้น�าการเมืองยุคใหม่ในระบอบ

ประชาธิปไตย หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมตัว

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยมุ่งศึกษากลไก 

กฎระเบียบ แนวโน้ม ทิศทางของสภาพเศรษฐกิจ

และข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ

ในภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาชน ส�าหรับ

ด้านการวิจัย มีการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ

ซื่อตรงในสังคมไทย การศึกษาวิจัยรูปแบบการ

จัดการความขัดแย้งในชุมชน ศึกษาวิจัยรูปแบบการ

มีส่วนร่วมและเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย ศึกษา

วิจัยเคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น จัดท�า

ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง และฐานข้อมูล

สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สารจากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

การเมืองภาคพลเมืองที่ใช้เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายภาคพลเมือง เป็น

พ้ืนที่รวบรวมองค์ความรู ้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเมืองภาคพลเมือง ทั้งทฤษฎีและ

ความรู้เชิงประสบการณ์ 

ส�าหรับการสร้างเครือข่ายของสถาบัน ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

จ�านวน ๔๘ ศูนย์ทั่วประเทศ เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายสร้างส�านึกพลเมือง สมาชิก

รัฐสภา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม เพื่อประสานพลังและ

ทรัพยากรสู่การสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อ

ให้สนองตอบต่อความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนทุกระดับ 

สืบเนื่องจากภาวะอุทกภัยที่เกิดข้ึนเม่ือปลายปี ๒๕๕๔ ท�าให้ประชาชนจ�านวนมาก

ต้องประสบกับความยากล�าบากในการด�ารงชีวิต เพราะความสูญเสียทรัพย์สิน อาชีพ         

รายได้ ตลอดจนเกิดผลกระทบทางด้านร่างกาย และจิตใจ สถาบันพระปกเกล้าจึงเห็นความ

ส�าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยได้น�า

แนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาช่วยในการช่วยฟื้นฟูชุมชนด้วยชุมชนเอง ด้วยความ

ร่วมมือของผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้เสริมกระบวนการและสนับสนุน    

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ ที่จ�าเป็นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

และเครือข่ายต่างๆ เพื่อมุ่งม่ันสรรสร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้

ด�าเนินร่วมกับชุมชน “รังสิตนิมิตใหม่พัฒนา” มาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบัน และได้มี

การวิจัยติดตามผลการฟื้นฟูดังกล่าวด้วยอย่างเป็นระบบ

 สถาบันพระปกเกล้าหวังว่าสถาบันจะเป็นสถาบันวิชาการช้ันน�า ที่เป็นแบบอย่างของ

สถาบันอื่นในการพัฒนาประชาธิปไตยได้ตลอดไป

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.

๒๕๔๑ ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ คณะ 

ประกอบด้วย

๑. สภาสถาบันพระปกเกล้า

๒. คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า

นอกจากคณะกรรมการ ๓ คณะดังกล่าวแล้ว 

สภาสถาบันพระปกเกล ้ายังได ้แต ่ง ต้ังคณะ

กรรมการส�าคัญอีก ๔ คณะ ได้แก่

๑. คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การ

งบประมาณและทรัพย์สิน

๒. คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงาน

บุคคล

๓. คณะกรรมการวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า

๔. คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส ่วนงานภายในสถาบันพระปกเกล ้า       

แบ่งออกเป็น ๙ หน่วยงาน

๑. ส�านักงานเลขาธิการ มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบงานทางด้านการเงินการบัญชี การงบ

ประมาณ พัสดุ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม

ภายใน งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม งานโสตทัศนศึกษา งานศิลป์ งาน

ยานพาหนะ งานธุรการส่วนกลาง งานรับส่ง

เอกสาร งานพัสดุและไปรษณีย์ งานประสานงาน

องค์กรอิสระ งานนโยบายและแผน งานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย 

นิติกรรมและสัญญา งานระบบบริหารคุณภาพ 

งานทะเบียนนักศึกษา งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อ

พัฒนาระบบงาน งานประสานงานทั่วไป

๒. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีหน้าที่ 

และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการ      

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหาร

ระดับสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงอื่นๆ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรสัมฤทธิบัตร 

จัดการฝึกอบรมประชุม สัมมนา บรรยายทาง

วิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ร ว มทั้ ง เ ส ริ ม ส ร ้ า ง เ ค รื อ ข ่ า ย เ พื่ อ พั ฒ น า

ประชาธิปไตย

๓. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษา

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร

ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร จัดการฝึกอบรม

ประชุม สัมมนา บรรยายทางวิชาการ การให้

รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ศึกษาวิเคราะห์วิจัยในส่วนที่

เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งเสริมสร้าง

เครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

๔. ส�านักวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและ

สนับสนุนและให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จัดระบบการ

ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ น�าเสนอและเผยแพร่

ผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อ

พัฒนาประชาธิปไตย

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า ๕. ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานจัดการศึกษาอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตร จัดการอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 

งานเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

๖. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียน

รู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการการเมืองการปกครอง

ไทย รวมทั้งงานศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ การให้บริการประชาชน ส่งเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงด้านพิพิธภัณฑ์และอื่นๆ 

๗. ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิก

รัฐสภาและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐสภาเพื่อท�าการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรวบรวมข้อมูล จัดการ

ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การบรรยายทางวิชาการ การให้ค�าปรึกษาและให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา 

และเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

๘. ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิจัย จัดการศึกษา 

อบรมหลักสูตรประกาศนัยบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร จัดประชุมสัมมนา

บรรยายทางวิชาการ ศึกษาวิเคราะห์วิจัย การให้บริการและค�าปรึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการ

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนา

ประชาธิปไตยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุข

สถาพรตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันพระปกเกล้า

๙. ขึ้นตรงต ่อเลขาธิการสถาบันพระปกเกล ้า  มีหน ้าที่ และความรับผิดชอบงาน                                     

ศูนย์บรรณสารและสารสนเทศ ห้องสมุด ศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานติดตามและประเมิน

ผล และงานโครงการพิเศษต่างๆ

โครงสร้างการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
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แผนผังองค์กรสถาบันพระปกเกล้า

สภาสถาบันพระปกเกล้า

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
(ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) คณะกรรมการบริหารสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
(นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ)

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
(รศ. วุฒิสาร  ตันไชย)

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

ศูนย์บรรณสารและสารสนเทศ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ส�านักงานเลขาธิการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ส�านักวิจัยและพัฒนา

งานวิเทศสัมพันธ์

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาลวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา งานติดตามและประเมินผล

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานโครงการพิเศษ

สภาสถาบันพระปกเกล้า

สภาสถาบันพระปกเกล้า

นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ 
ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

พลเอก ธีรเดช  มีเพียร 
รองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
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ศ. ดร. วิษณุ  เครืองาม
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. นรนิติ  เศรษฐบุตร 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์
กรรมการสภาสถาบัน

นางนรรัตน์  พิมเสน
กรรมการสภาสถาบัน

รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

หม่อมราชวงศ์ก�าลูนเทพ  เทวกุล
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านผู้หญิงปรียา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก วินัย  ภัททิยกุล 
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอภัย  จันทนจุลกะ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก ศิรินทร์  ธูปกล�่า
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิทูร  พุ่มหิรัญ     
กรรมการสภาสถาบัน

นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ
กรรมการสภาสถาบัน

สภาสถาบันพระปกเกล้า
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ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ   
กรรมการสภาสถาบันและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า

คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า

นายพินิจ  จารุสมบัติ  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางสาวกัญจนา  ศิลปอาชา    
กรรมการ

นางสาวดวงสมร  วรฤทธิ์    
กรรมการ

ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ    
ประธานกรรมการ

ศ. ดร. สมชัย ฤชุพันธ์  
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสถียร  เศรษฐสิทธิ์
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายเทพรักษ์  เหลืองสุวรรณ  
กรรมการ

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล  
เลขานุการ

นายนิพนธ์  พร้อมพันธุ์
กรรมการ

นายพิษณุ  จันทร์วิทัน  
กรรมการ

นายปรีชา  เลาหพงศ์ชนะ  
กรรมการ

นายศักด์ิชัย  ธนบุญชัย
กรรมการ

คณะกรรมการติดตาม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

นายสมภพ  อมาตยกุล
กรรมการ

รศ. ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ์  
กรรมการและเลขานุการ

ศ. ดร. สมชัย  ฤชุพันธ์
ประธานกรรมการ

ศ. คุณหญิงนงเยาว์  ชัยเสรี   
กรรมการ

รศ. ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ
กรรมการ
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คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ 
รองเลขาธิการ

รศ. ดร. นิยม  รัฐอมฤต
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รศ. วุฒิสาร  ตันไชย
รองเลขาธิการ

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

ศ. ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

นางวีรนุช  พลนิกร
ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร. อรัญ  โสตถิพันธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ผศ. ดร. อรทัย  ก๊กผล
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ
ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
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รายละเอียดแสดงจ�านวนบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ล�าดับที่ หน่วยงาน
จ�านวน

รวมทั้งหมด
พนักงาน ลูกจ้าง

๑ ผู้บริหาร ๓ ๐ ๓

๒ ส�านักงานเลขาธิการ ๒๕ ๔ ๒๙

๓ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๑๐ ๐ ๑๐

๔ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ๙ ๐ ๙

๕ ส�านักวิจัยและพัฒนา ๑๒ ๐ ๑๒

๖ ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ๑๑ ๐ ๑๑

๗ พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ๑๐ ๐ ๑๐

๘ ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ๘ ๐ ๘

๙ ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ๑๑ ๐ ๑๑

๑๐ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ๑๕ ๕ ๒๐

๑๑๔ ๙ ๑๒๓

รายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรสถาบันพระปกเกล้า
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

 

ล�าดับที่ หน่วยงาน
วุฒิการศึกษา

รวมต�่ากว่า 
ป.ตรี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

๑ ผู้บริหาร ๐ ๐ ๒ ๑ ๓

๒ ส�านักงานเลขาธิการ ๕ ๒๒ ๒ ๐ ๒๙

๓ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๐ ๕ ๓ ๒ ๑๐

๔ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ๐ ๕ ๓ ๑ ๙

๕ ส�านักวิจัยและพัฒนา ๐ ๒ ๘ ๒ ๑๒

๖ ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ๐ ๔ ๗ ๐ ๑๑

๗ พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ๐ ๕ ๕ ๐ ๑๐

๘ ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ๐ ๓ ๔ ๑ ๘

๙ ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ๐ ๔ ๗ ๐ ๑๑

๑๐ ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ๓ ๑๑ ๖ ๐ ๒๐

๘ ๖๑ ๔๗ ๗ ๑๒๓

รายละเอียดบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า

ผู้บริหาร
๒%

ส�านักงานเลขาธิการ ๒๒%
ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ๑๐%

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ๙%

วิทยาลัยพัฒนา

การปกครองท้องถิ่น ๘%
ส�านักวิจัยและพัฒนา ๑๐%ส�านักส่งเสริมการเมือง

ภาคพลเมือง ๑๐%

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๙%
ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ๗%

ข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ๑๓%
ป.เอก ๑๐%

ป.โท ๒๒%

ป.ตรี ๕๘%

ต�่ากว่า
ป.ตรี ๕๘%
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           สรุปภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แยกตามพันธกิจ  

  

ล�าดับที่ พันธกิจ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

จ�านวนเงิน
จ�านวน

โครงการ
สัดส่วน

พันธกิจ ๑ ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๒๐,๑๗๖,๖๖๐ ๑๗ ๘%

พันธกิจ ๒ ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบต่างๆ ๓๔,๗๓๗,๑๕๐ ๑๘ ๑๕%

พันธกิจ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

และสภาพัฒนาการเมือง
๘,๐๒๘,๔๔๐ ๖ ๓%

พันธกิจ ๔

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู ้

ความเข้าใจการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๗,๖๕๕,๔๒๐ ๙ ๑๒%

พันธกิจ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ

ทั้งในและต่างประเทศ
๑๓,๑๐๐,๐๐๐ ๖ ๖%

พันธกิจ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๔,๖๑๑,๕๐๐ ๑๐ ๑๐%

พันธกิจ ๗ บริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาและเผยแพร่

ประชาธิปไตย
๑๐๙,๗๐๘,๐๓๐ ๒๐ ๔๖%

รวม ๒๓๘,๐๑๗,๒๐๐ ๘๖ ๑๐๐%

๘%
๑๕%

๓%

๑๒%

๖%๑๐%

๔๖%

ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้

ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปแบบต่างๆ

ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิหน้าที่

ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

แสดงค่าร้อยละโครงการในความรับผิดชอบ

จ�าแนกตามพันธกิจ
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แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)

พันธกิจ (Mission)
๑. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู ้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ              

การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

๒. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษา อบรมทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อ          

เสนอแนะเชิงนโยบายและบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๓. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง

๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย  ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๖. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู ้                   

ด้านพระปกเกล้าศึกษา

๗. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการบริหารกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๔
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ค่านิยมร่วม (Shared Value)

๑.  มุ่งอุดมการณ์ประชาธิปไตยทั้งในฐานะที่เป็นเป้าหมายและวิธีการการด�าเนินการยึดถือความ

เป็นกลางทางการเมืองในการด�าเนินงาน

๒. ตอบสนองความต้องการ และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ ยึดถือหลัก               

ธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดและผลิตผลงานที่มีคุณภาพระดับสากลสู่สังคม

๓. มุ ่งพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ เคารพต่อ          

จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยค�านึงถึงความถูกต้องแม่นย�า รวดเร็ว 

ทันต่อเหตุการณ์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๔.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายพันธมิตรประชาธิปไตยทุกระดับ นักศึกษาเก่าของสถาบัน

และมุ่งเน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแบ่งออก ๘ ประเด็น ดังนี้

๑.  การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง

และการพัฒนาประชาธิปไตย

๒.  การจัดการศึกษาอบรม และให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายส�าคัญทุกกลุ่ม

๓.  การเผยแพร่ รณรงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย

๔.  การพัฒนาและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย

๕.  การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง

๖.  สร้างความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างเครือข่ายในระดับภูมิภาค

๗. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้      

และเผยแพร่ความรู้พระปกเกล้าศึกษาที่สมบูรณ์

๘. การพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสู ่องค์กรแห่งการเรียนรู้       

อย่างต่อเน่ือง

แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ ๔

เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ผลงานการศึกษาวิจัย/วิชาการของสถาบัน เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งอ้างอิงด้านการเมือง              

การปกครอง และการพัฒนาประชาธิปไตย

๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการศึกษาอบรมและรับบริการวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สันติวิธีและธรรมาภิบาลมากข้ึน

๓. เพื่อให้ประชาชนกลุ ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนมีความรู ้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มข้ึน 

๔. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานเครือข่ายองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย 

สันติวิธีและธรรมาภิบาล

๕. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรัฐสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าถึงองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการสนับสนุน   

ภารกิจของรัฐสภาและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานของสภาพัฒนาการเมือง

๖. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจและพัฒนาประชาธิปไตยใน

ระดับภูมิภาค

๗. เกิดความตระหนักในบทบาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านประชาธิปไตยและ   

เป็นแหล่งเรียนรู้อ้างอิงเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษา

๘. เพื่อพัฒนาสู ่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสู ่องค์กรแห่งการเรียนรู ้อย่าง                  

ต่อเนื่อง
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ผลงานเด่น ในรอบปี ๒๕๕๔  

๑. งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๓
(KPI Congress XIII) ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย 

สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เร่ือง “ความเป็นพลเมือง          

กับอนาคตประชาธิปไตยไทย” (Citizenship and the Future of Thai Democracy) ระหว่างวันที่         

๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนิน ซึ่งในงาน สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า            

ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์มาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม

ในการประชุมวิชาการแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่

 ๑. การแสดงปาฐกถาพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เรื่อง 

“Citizenship and Democracy” โดย Professor Dr.Larry N. Gerston, San Jose State university 

 ๒..การอภิปรายทางวิชาการเป็นการจัดอภิปรายจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับ “ความเป็นพลเมืองกับประชาธิปไตยประสบการณ์

จากต่างประเทศ (Citizenship and Democracy Experiences : International Perspectives)”      

โดย Mr.Laura Edgar, Institute on Governance (แคนาดา) Mrs. Yuda Kusumaningsith Irlang, 

Empowerment of Women’s Voice Movement Foundation (อินโดนีเซีย) Mr.Thorsten Schilling, 

The Federal Agency for Civic Education (เยอรมัน) Mr.Charles N. Quigley, Center for Civic 

Education (สหรัฐอเมริกา) ด�าเนินรายการโดย ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการ

จัดงานประชุมวิชาการฯ การแสดงปาฐกถา เรื่อง “ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย” 

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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(Citizenship and the Future of Thai 

Democracy) โดย อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี 

ผู้อ�านวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อ

ประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓. การประชุมกลุ ่มย ่อยในการ    

ประชุมวิชาการน้ี แบ่งการประชุมกลุ่มย่อย

ออกเป็น ๕ กลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการแลก

เปลี่ยนทัศนคติ มุมมองของนักวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมสัมมนา แบ่งกลุ่ม

ต่างๆ ดังน้ี  

กลุ่มที่ ๑ วิถีไทยกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย 

กลุ่มที่ ๒ ประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย 

กลุ่มที่ ๓ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติกับการสร้างความเป็นพลเมือง 

กลุ่มที่  ๔  การสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภาคตัวแทนและภาคประชาชน 

กลุ่มที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 

๔.  การจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดพลเมือง” เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 

กระบวนการสร้างส�านึกพลเมือง ตัวอย่างของการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และนอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง อาทิ ฉายภาพยนตร์สั้น “ยลพลเมือง” พร้อม           

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับภาพยนตร์ การเสวนา เรื่อง “เยาวชนคนซื่อตรง” และเสวนาเรื่อง               

“ท�าอย่างไรให้เมืองไทยมีแต่เยาวชนพลเมือง” กิจกรรมภายในบริเวณนิทรรศการมีการน�าเสนอ       

โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ “ผู้น�ายุคใหม่ใส่ใจ             

จิ ต อ าส า ”  โ ดย  นั ก ศึ กษาหลั ก สู ต ร

ประกาศนียบัตรผู ้น�ายุคใหม ่ ในระบอบ

ประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ การโต้วาที หัวข้อ 

“เด็กยุคใหม่ กด Like ใน FACEBOOK         

ดีกว่ามาขลุกกับการท�างานเพื่อส่วนรวม” 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง การแสดงชุด      

“ลมหายใจ คนละครสะท้อนประชาธิปไตย” 

โดย โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

จากน้ันเป็นการแสดงละคร “บ้านฉันบ้านเธอ 

และประเทศไทย” ซึ่งเป็นการแสดงจากเด็ก

เยาวชนที่เข้าร่วมนิทรรศการ เพื่อให้เยาวชน

แต ่ละโรงเรียนได ้แสดงบทบาทสมมุติ         

เกี่ยวกับ “บทบาทเยาวชนพลเมือง” การเสวนา เร่ือง “เยาวชนคนซื่อตรง” และเสวนาเรื่อง              

“ท�าอย่างไรให้เมืองไทยมีแต่เยาวชนพลเมือง” 

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๕๔ 

พิธีมอบรางวัลผลงานการประกวดภาพจิตรกรรมและบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม           

พ.ศ. ๒๕๕๔ และพิธีมอบรางวัลโครงการศึกษานวัตกรรมเพื่อสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน และ

การแสดงปาฐกถาปิดและกล่าวปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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๒. โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๔ 

สถาบันพระปกเกล้าเห็นถึงความ

ส�าคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการ

มอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศ

เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็น

ประจ�าทุกปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นแต่ละแห่ง สามารถสมัครเข้าร่วมโครง

การฯ ได้เพียง ๑ ประเภทรางวัลเท่านั้น 

โดยหลักเกณฑก์ารมอบรางวัลพระปกเกลา้

และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น ๒ ระดับ คือ

• โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่า มีความเป็นเลิศในด้าน

นั้นๆ

• ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้ามอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่าน       

การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในด้านนั้นๆ 

ประเภทที่ ๑ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ

หลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักความโปร่งใสในการบริหารงานและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทที่ ๒ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ส�าคัญในการ

เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส�าคัญที่จะก่อให้เกิดความ

สันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ

ประเภทที่ ๓ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่บริหาร

จัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน 

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔

ผลการพิจารณาคัดเลือกองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า ประจ�า

ปี ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รางวลัพระปกเกล้า ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจ�าปี ๒๕๕๔

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน ๙ แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 • เทศบาลเมืองสีค้ิว อ�าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา

 • เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

 • เทศบาลต�าบลเกาะคา อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง

 • เทศบาลต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

 • เทศบาลต�าบลหนองล่อง อ�าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล�าพูน

 • เทศบาลต�าบลพนา อ�าเภอพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ

 • องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 • องค์การบริหารส่วนต�าบลป่าบง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�านวน ๒ แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 • เทศบาลนครยะลา อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา
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ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม จ�านวน ๘ แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 • เทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 • เทศบาลนครนนทบุรี อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • เทศบาลนครภูเก็ต อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 • เทศบาลเมืองทุ่งสง อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • เทศบาลต�าบลลานกระบือ อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร

 • เทศบาลต�าบลแม่ยาว อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • เทศบาลต�าบลปริก อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
  ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ�าปี ๒๕๕๔

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน ๑๕ แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

 • เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 • เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 • เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 • เทศบาลเมืองตาคลี อ�าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 • เทศบาลต�าบลบ้านแฮด อ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

 • เทศบาลต�าบลนางแล อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • เทศบาลต�าบลเมืองพาน อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 • เทศบาลต�าบลลวงเหนือ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • เทศบาลต�าบลสันมหาพน อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 • เทศบาลต�าบลริมเหนือ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 • เทศบาลต�าบลวังหมัน อ�าเภอสามเงา จังหวัดตาก

 • องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 • องค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงตาล อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จ�านวน ๓ แห่ง

 • เทศบาลนครหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 • เทศบาลเมืองสตูล อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล

 • องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองบางขลัง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม จ�านวน ๘ แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 • เทศบาลต�าบลห้างฉัตร อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง

 • เทศบาลต�าบลต้นธง อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

 • องค์การบริหารส่วนต�าบลวังแสง อ�าเภอแกด�า จังหวัดมหาสารคาม

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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๓. โครงการความเป็นพลเมืองในประเทศไทย (Citizenship in Thailand)

เป็นการศึกษาถึงความเป็นพลเมืองในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ได้แก่ 

การจัดท�าตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทย ศึกษาประเด็นความส�าคัญที่แสดงถึง

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทยและศึกษาการมีอยู่ของความเป็น

พลเมืองของประชาชนชาวไทย โดยได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจ�านวน 

๑,๕๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๑๕ กรกฎาคม – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

จากการจัดล�าดับและให้ความส�าคัญต่อประเด็นเรื่อง “คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของ

ประชาชน” โดยเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังกับส่ิงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พบว่ามีความ   

แตกต่างกันในส่วนของประเด็นคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชน ดังนี้   

 

ความคาดหวังต่อ
คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชน

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของไทย

ในปัจจุบัน

๑. การท�างานแบบสุจริต ๑. ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

๒. ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ๒. การท�างานแบบสุจริต

๓. การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓. การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

๔. การเต็มใจที่จะเสียภาษี ๔. การเต็มใจที่จะเสียภาษี

๕. การปฏิบัติตามกฎหมาย ๕. การปฏิบัติตามกฎหมาย

 สิ่งที่แตกต่างกันของระหว่างคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์กับคุณสมบัติที่มีอยู่

จริงของความเป็นพลเมือง คือ การสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและมีความ

รู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  

ในการศึกษาครั้งน้ี แปลตัวช้ีวัดความเป็นพลเมืองออกเป็น ๓ ด้านย่อย ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการ

ให้ความส�าคัญกับวิถีวัฒนธรรม ด้านที่เน้นชุมชน และด้านการเน้นเรื่องอิสรภาพและความคิดที่ก้าวหน้า 

โดยจากการศึกษาพบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเห็นว่าตนมีคุณสมบัติ

ความเป็นพลเมืองในด้านวิถีวัฒนธรรมมากที่สุดเรียงตามล�าดับ  ส่วนประชาชนในภาคกลางสะท้อน

ว่าตนเองมีความเป็นพลเมืองด้านที่เน้นชุมชนสูงกว่าภาคอ่ืนๆ และในส่วนของความเป็นพลเมืองด้าน

ความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าสูงที่สุดกับประชาชนในเขตภาคกลางและในเขตกรุงเทพมหานคร

เรียงตามล�าดับ
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๔. โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
 ร่างกฎหมาย

 มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาการมีส ่วนร ่วมของ      

ภาคประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในร่างกฎหมายส�าคัญตามที่

รัฐธรรมนูญก�าหนด รวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล 

และให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ภาคประชาชนในการ

เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติด้วย 

ทั้ งนี้  คณะผู ้ศึกษาวิจัยได ้พิจารณายกร ่าง

กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมดังกล่าว จ�านวน ๓ ฉบับ 

ได้แก่ 

 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

พ.ศ. ....

 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... 

 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

ภายหลังด�าเนินการศึกษาวิจัยแล้วเสร็จมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนร่าง           

พระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย 

การพิมพ์รายงานผลการศึกษาพร้อมร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง ๓ ฉบับเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเผย

แพร่บนเว็บไซต์สถาบันและเครือข่าย รวมไปถึงการน�าเสนอต่อองค์กรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

เช่น คณะกรรมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง ประธาน            

คณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

การขับเคลื่อนผลักดันท�าคู่ขนานไป ๒ ระดับ คือ ระดับนโยบายมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค

ประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง คือ นายวิชัย ล�้าสุทธิ ร่วมกับคณะรับร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว         

ไปเสนอต่อสภาผู ้แทนราษฎร อีกระดับคือการขับเคลื่อนโดยช่องทางการเสนอร่างกฎหมายของ         

ภาคประชาชน ตามมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ มีการจัดเวทีเผยแพร่ข้อมูลความรู้ สร้างความ

เข้าใจและการมีส่วนร่วมจากประชาชน ผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอร่างกฎหมายจ�านวนหลายเวที ด้วยความ

ร่วมมืออันดีจากสภาพัฒนาการเมือง สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในแต่ละจังหวัดและศูนย์การเมือง   

ภาคพลเมืองของสถาบัน รวมมีประชาชนร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ                

เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... จ�านวนรวม ๑๓,๒๓๗ คน ซึ่งประธานสภาพัฒนาการเมือง ศ. ดร. สุจิต        

บุญบงการ ได้เข้าพบ พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา รักษาการประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ภายหลังการตรวจสอบสิทธิในการ

เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายของประชาชน 

ประธานรัฐสภาบรรจุร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เข้า

สู ่การพิจารณาของรัฐสภาในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ 

๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๕ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ (๖) เรื่องที่เสนอ

ใหม่ ซึ่งผู้แทนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

คือ ผศ. ทศพล สมพงษ์ และนางสาวปัทมา สูบก�าปัง ได้เข้าชี้แจงหลักการเหตุผลในการเสนอร่าง            

พระราชบัญญัติฯ เม่ือวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

ภายหลังการชี้แจงหลักการเหตุผล มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนและเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฯ และในท้ายที่สุด 

ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ

เพื่อพิจารณา จ�านวน ๓๖ คน โดยกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของสถาบัน มีจ�านวน ๖ คน         

ประกอบด้วย

 • ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

 • ดร. ถวิลวดี บุรีกุล

 • นางสาวปัทมา สูบก�าปัง

 • นายทนายเสือธนพล สุขปาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล สมพงษ์

 • นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข

การพิจารณาวาระที่ ๒ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้า

ชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... มีการประชุมจ�านวนรวม ๕ ครั้ง ซึ่งมีการจัดท�ารายงานการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติฯ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาได้บรรจุเข้า

ระเบียบวาระการประชุม เม่ือวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในการน้ี กรรมาธิการในสัดส่วนของสถาบัน ได้ท�าความเห็นแย้งกรรมาธิการเสียงข้างมากไว้

จ�านวน ๔ ประเด็น ซึ่งจะต้องมีการน�าเสนอเพ่ือให้อภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประชุม

วาระที่ ๒ ที่กล่าวมาข้างต้น 

๕. โครงการ ศึกษาการสร้างนวัตกรรมความซื่อตรง ในกลุ่มเยาวชน : 
   ชมรมซื่อตรง (Integrity Club) 

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๕๔ สถาบันพระปกเกล้าได้จัดตั้งโครงการ “ศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน” 

เป็นการท�าความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเกิดจากการต่อยอด

งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย” โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์        

ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมและคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 

โครงการศึกษาการสร้างนวัตกรรมความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน “ชมรมซื่อตรง” เกิดจากความ

ร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

วุฒิสภา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส�านักงาน         

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงาน           

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง และส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้ และ

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน 

และเพื่อให้สถานศึกษาจัดตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อ “ชมรมซื่อตรง” เพื่อจัดท�า

กจิกรรม ตลอดจนการรณรงค์เกีย่วกบัความซือ่ตรงในสถานศกึษา และชมุชน         
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ใกล้เคียง ทั้งจัดท�ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่สมควรถ่ายทอดต่อไป ทั้งยัง

เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้างความซ่ือตรงด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความ

ตระหนักและเป็นการปลูกฝังความซ่ือตรงให้กับเยาวชนไปพร้อมกัน อันจะเป็นการกระตุ ้นเตือน

จิตส�านึกด้านความซ่ือตรงให้สังคมไทย โดยคณะกรรมการก�ากับโครงการศึกษานวัตกรรมการสร้าง

ความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน (Integrity Club) ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการด�าเนินกิจกรรมให้กับ      

๔๒ ชมรม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนทุนเพ่ือการด�าเนินโครงการจาก

ภูมิภาคต่างๆ 

๖. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชน : 
  วิจัยเรื่อง “การสร้างพลังทางกฎหมาย
 ด้วยการสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา”

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่ภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน

ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านกฎหมายผ่านกระบวนการสานเสวนาที่ท�าให้ผู ้มี      

ส่วนได้ส่วนเสียได้พูดคุยกันด้วยเหตุผลและยอมรับต่อกติกาที่ก�าหนดข้ึนร่วมกัน ซึ่งจะช่วยท�าให้เกิด

สมดุลอันเป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสถาบันปวงผญาพยาว ได้มีการประชุมเตรียม

การเพื่อจัดเวทีสานเสวนาหาทางออกข้ึน ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การสานเสวนาครั้ง

นี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม ซึ่งผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการสานเสวนา การยอมรับความ

คิดเห็นต่างตลอดจนก�าหนดภาพฝันและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ๓ ประการ ได้แก่ ความสวยงาม การพัฒนา

และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการกว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้สนับสนุนสถาบันปวงผญาพยาวให้

ด�าเนินการวิจัยเร่ือง “การสร้างพลังทางกฎหมายด้วยการสานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของ

กว๊านพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา” ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชน 

เพื่อค้นหาทางออกในการพัฒนากว๊านพะเยาแบบมีส่วนร่วม โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ส�าหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีประชุม
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กลุ่ม การเข้าร่วมในกิจกรรมอื่นๆ 

เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะต่อการพัฒนา ผู้เข้าร่วมในเวที

เหล่านี้ ได้แก่ แกนน�าชุมชนและ

ท้องถิ่น ๕ ต�าบล กลุ่มข้าราชการ 

กลุ่มนักธุรกิจ หอการค้า เครือข่าย

ประมงพืน้บ้าน เครอืข่ายนักวิชาการ 

กลุ่มผู้ใช้น�้าท้ายกว๊าน กลุ่มแม่ค้า

ขายอาหารริ มกว ๊ าน เป ็นต ้น 

ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ    

จากงานวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ปัญหา

ระบบนิ เวศที่ ควรมีการขุดลอก         

คูคลอง ลดการใช้สารเคมี ก�าจัด      

ผักตบชวา ปัญหาการบริหารจัดการ

กว๊านพะเยาที่ควรมีธรรมนูญกว๊าน

และแผนแม ่บทและป ัญหาด ้าน

จิตส�านึกหน้าที่  ควรมีการสร ้าง

หลักสูตรส ่งเสริมการศึกษาวิจัย 

พร้อมทั้งนักวิจัยยังได้จัดท�าตัวแบบ

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่รอบกว๊าน

พะเยา

จากการด�าเนินงาน อาจกล่าวได้ว่าประชาชนรอบกว๊านพะเยาได้เรียนรู ้ถึงกฎหมายต่างๆ           

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ

การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติชลประทานราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๒ ข้อบังคับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล เป็นต้น ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการก�าหนดกติกาในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยจาก

เวทีสานเสวนา ส่วนนักวิจัยน้ันเป็นทั้งผู้วิจัยและผู้ขับเคลื่อนกระบวนการต่อเนื่องจากเวทีสานเสวนา 

ซึ่งก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ คือ ตัวแบบในการแก้ไขปัญหารอบกว๊านพะเยาแบบมีส่วนร่วม หรือทางออก

ร่วมกันต่อประเด็นที่ยังไม่สามารถท�าความตกลงกันได้ เหนือสิ่งอื่นใดคือ ประชาชนรอบกว๊านพะเยา

ได้เรียนรู้ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงและการด�าเนินตามแนวทางให้ประสบผลส�าเร็จน้ันมีบ่อเกิดจาก

กระบวนการรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเป็นพื้นฐาน

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔

ตัวแบบในการแก้ไขปัญหาของกว๊านพะเยา โดยการมีส่วนร่วม (Kwan Phayao Model)

วิธีการ/เคร่ืองมือ ก่อน ระหว่าง หลัง

P เวทีสานเสวนา

P ประชุมกลุ่มย่อย

P กิจกรรมร่วมกับ 

    ภาคี

• ไม่คุ้นเคยกับ

  กระบวนการ

• ไม่กล้าแสดงความ

   คิดเห็น กลัวตอบผิด

• พูดความเห็นส่วนตัว/

  แต่ไม่รับฟังผู้อื่น

• หวาดระแวง ไม่ไว้ใจ

  ผู้เข้าร่วม

• ไม่ม่ันใจผู้จัด/

  ผู้ด�าเนินรายการ

• จัดบ่อย ไม่เห็นการ

  เปลี่ยนแปลง

• เห็นภาพรวมของ

  กระบวนการ

• มีความกระตือรือร้น

  ในกิจกรรม

• รับฟังผู้อื่นมากข้ึน

• เกิดการยอมรับความ

  คิดเห็นผู้อื่น

• เกิดความคิด

  สร้างสรรค์เพิ่มเติม

• เกิดพื้นที่การสื่อสาร

  สองทาง

• ได้รู้จักคุ้นเคย/เครือข่าย

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

• มีความยืดหยุ่นไม่ยึดติด

  ความเป็นทางการ

• มีพื้นที่แสดงความคิด

  /ผลงานตนเอง

• เห็นบทบาทและ

  ศักยภาพของผู้อื่น

• ให้การสนับสนุนช่วย

  เหลือกัน

• ลดความขัดแย้งที่มีต่อกัน

ผลลัพธ์ ระดับบุคคล
ระดับกลุ่ม/ชุมชน/

องค์กร/เครือข่าย
ระดับนโยบาย

P สัมภาษณ์

P สังเกต

P ถอดบทเรียน

• เปิดใจ ทราบถึง

   เหตุผล ข้อขัดแย้งเดิม 

  เกิดความเห็นอก

  เห็นใจ ปรับความ

  เข้าใจกันได้

• วางตนเป็นผู้มี        

  มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

  ยกย่องชมเชยผู้อื่น   

  มากกว่าติเตียน

• มีความม่ันใจหรือ 

  สามารถที่จะเป็นผู้น�า 

  การพูดคุย/ประชุม

  แบบมีส่วนร่วมได้

• มีแนวคิดการพัฒนา

  แบบบูรณาการ

• น�ากระบวนการไป

  ปรับใช้กับการท�างาน

  ในกลุ่ม/องค์กร ด้าน

  การมีส่วนร่วม

• มีเครือข่ายความ

   สัมพันธ์เพิ่มขึ้นในการ

  ติดต่อประสานงาน 

  สานประโยชน์กับกลุ่ม

  องค์กรอื่นๆ 

• เกิดความม่ันใจที่จะ

  ท�างาน/ด�าเนิน

  กิจกรรมโครงการกับ

  ชุมชน

• บรรยากาศความร่วม

  มือภาพรวมเร่ิมดีข้ึน

• สามารถจัดท�าข้อเสนอ/

  ชุดโครงการที่สมบูรณ์ต่อ

  ฝ่ายนโยบายได้

• มีส่วนร่วม/ได้รับการ

  แต่งต้ังเป็นคณะ

  กรรมการ/คณะท�างาน

  วางแผนงานระดับ

  นโยบาย/โครงการ

• ได้รับการยอมรับ/

  ตอบสนองจากผู้ก�ากับ

  นโยบายเบื้องบน
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ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔

๗. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๕๔

สถาบันพระปกเกล้าได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาการปกครองในระดับท้องถิ่นให้เป็น

รากฐานที่มั่นคงของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงการเยาวชน

สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา แข่งขันกันสร้างสรรค์โครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

อันจะน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เยาวชนรับรู้และเข้าใจต่อความรู้ ข้อมูลที่แพร่หลาย เป็นการ

เสริมสร้างจิตสาธารณะและความเป็นพลเมืองในกลุ่มเยาวชนและเพื่อให้เกิดเครือข่ายการท�างานร่วม

กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ โดยทางสถาบันและภาคีเครือข่ายได้

สนับสนุนงบประมาณเพื่อการด�าเนินงานโครงการของเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

ผลการตัดสินรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถ่ินประจ�าปี ๒๕๕๔

ทีมเยาวชนส่งโครงการเข้าประกวดทั้งสิ้น ๒๗๐ โครงการและมีโครงการที่ผ่านการพิจารณา      

คัดเลือกทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ มีทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลในระดับดีเลิศ ระดับดีและรางวัลชมเชย พร้อม

โล่เกียรติยศทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ และในงานสัมมนาด้านการปกครองท้องถิ่น ประจ�าปี ๒๕๕๔ วันพุธ

ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้ 

เงื่อนไขและข้อแนะน�า

• ใช้เวลาในการท�ากระบวนการนาน ควรปรับระยะเวลา/ช่วงฤดูการจัดงานให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน

•  ควรมีกิจกรรม/ปฏิบัติการหนุนเสริม ที่เชื่อมโยงับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธ์และความ

ต่อเนื่อง

• ผู้น�า/ข้าราชการ มีงานประจ�ามาก ติดเงื่อนไข/ระเบียบองค์กร ควรให้หน่วยงานเห็นความส�าคัญ

กระบวนการน้ี

• ตัวแทนชุมชนมีภาระทางเศรษฐกิจ ควรมีงบประมาณสนับสนุน

• ควรมอีงค์กร หรอืศนูย์ประสานงานเครอืข่ายประสานงานภายในเพือ่ช่วยขบัเคลือ่นกลไกการท�างาน

แก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไป 

ข้อสรุป

กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านวิธีสานเสวนา/ประชุมกลุ่ม/การจัดกิจกรรม

ร่วม เป็นส่วนส�าคัญในการหาทางออกให้กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือสังคมได้
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รางวัลระดับดีเลิศ จ�านวน ๙ รางวัล ประกอบด้วย 

๑. ทีมเยาวชนต้นกล้าอาสาเทศบาลปากพะยูน  

๒. ทีมแรงบันดาลใจ

๓. ทีมข้าวหนึกงา     

๔. ทีมกล้าใหม่

๕. ทีมเยาวชนหน้าใสใส่ใจชุมชน    

๖. ทีมเยาวชนเทศบาล ๕ เด่นห้า

๗. ทีมเยาวชนจิตอาสาขม้ิน    

๘. ทีมกลุ่มเยาวชนคนรักษ์โดนใหญ่

๙. ทีมเยาวชนรักษ์โคราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

รางวัลระดับดี จ�านวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย 

๑. ทีมเยาวชนคนรักษ์คลอง   

๒. ทีมเยาวชนต้นกล้าจิตอาสารักและพัฒนากลางหมื่น

รางวัลระดับชมเชย จ�านวน ๓ รางวัล ประกอบด้วย 

๑. ทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต�าบลแม่สาย  

๒. ทีมรักษ์กงไกรลาศ

๓. ทีมเยาวชนฮักบ้านเกิด

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔

๘. โครงการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โ ค ร ง ก า ร ฯ  มี ก า ร จั ด ก า ร พู ด คุ ย                 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและด�าเนินการจัดเวที

เพื่ อประชุมแลกเปลี่ยนข ้อเสนอแนะแนว

ทางการแก ้ป ัญหาความไม ่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ร ่วมกับเวทีกลุ ่มประชาชน

ทั่วไป กลุ่มนักศึกษาและโต๊ะครู กลุ่มประมง     

พื้นบ้าน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้น�าศาสนา กลุ่ม

เกษตรกร กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มการเมือง

ระดับชาติ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มคน

ไทยจีน กลุ่มส่ือมวลชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ต้องหา

คดีความม่ันคง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม

ปัญญาชนมุสลิม กลุ่มข้าราชการทหาร ต�ารวจ 

พลเรือน กลุ่มคนไทยพุทธ กลุ่มอดีตแนวร่วม   

ผู ้ก่อความไม่สงบ และกลุ่มนักเรียนเยาวชน

ไทยพุทธ เป ็นต ้น ระยะเวลาด�าเนินการ

โครงการระหว่าง ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – 

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

หลังจากเสร็จส้ินโครงการได้มีการด�าเนิน

การจัดพิมพ์รายงานปัญหาความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และ

แนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติ

วิธี” โดยมีการตีพิมพ์ ๕ คร้ัง คร้ังละ ๒,๐๐๐ 

เล่ม รวมทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ เล่ม

และได้จัดท�าร่างรายงานผลการศึกษา 

“การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย : ความ

พยายามในการแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกัน

อย่างยั่งยืนจากมุมมองของคนพ้ืนที่” ฉบับ  

ภาษามลายู พร้อมจัดท�าสปอตแอนิเมชั่นรณรงค์

ส ่งเสริมทัศนคติ “การอยู ่ร ่วมกันบนความ      

แตกต่าง”
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๙. โครงการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเป็นการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเมืองของ

ประชาชนเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ

ท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้การด�าเนินการของศูนย์การเมืองภาคพลเมืองสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การด�าเนินการ วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน โดยมีหลักในการด�าเนินการดังนี้

๑. ประชาชนเป็นศูนย์กลางการด�าเนินกิจกรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

๒. มีความเป็นกลางทางการเมือง

๓. มุ่งเน้นการสร้างวิถีประชาธิปไตย การเสริมสร้างพัฒนา เผยแพร่ความรู ้ด้านการเมือง        

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๔. สามารถวัดผลการด�าเนินการได้และมีการติดตามประเมินผล

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ๔๒ จังหวัด

ในปี ๒๕๕๔ ตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ิมจ�านวน ๖ จังหวัด ได้แก่

๑. ล�าพูน

๒. แพร่

๓. สุพรรณบุรี

๔. ก�าแพงเพชร

๕. สงขลา

๖. ปทุมธานี

๑๑. สิงห์บุรี  

๑๒. พระนครศรีอยุธยา  

๑๓. ลพบุรี  

๑๔. นครนายก

๑๕. ชลบุรี  

๑๖. ระยอง  

๑๗. จันทบุรี  

๑๘. กาญจนบุรี 

๑๙. ราชบุรี 

๒๐. สมุทรสงคราม 

๑. แม่ฮ่องสอน  

๒. เชียงราย  

๓. เชียงใหม่  

๔. พะเยา  

๕. ล�าปาง 

๖. น่าน  

๗. สุโขทัย 

๘. พิษณุโลก 

๙. อุทัยธานี  

๑๐. ชัยนาท 

๒๑. เพชรบุรี 

๒๒. เลย  

๒๓. หนองคาย  

๒๔. อุดรธานี 

๒๕. ขอนแก่น  

๒๖. นครราชสีมา  

๒๗. บุรีรัมย์  

๒๘. ศรีสะเกษ 

๒๙. ร้อยเอ็ด 

๓๐. กาฬสินธุ์  

๓๑. สกลนคร  

๓๒. อุบลราชธานี  

๓๓. สระแก้ว  

๓๔. ชุมพร 

๓๕. ระนอง 

๓๖. สุราษฏร์ธานี  

๓๗. นครศรีธรรมราช  

๓๘. กระบี่ 

๓๙. ภูเก็ต 

๔๐. พัทลุง  

๔๑. สตูล  

๔๒. ปัตตานี

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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๑๐. สัมมนาวิชาการ “คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งใหม่”

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน      

พระปกเกล้า ร่วมกับส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง 

จัดโครงการสัมมนาวิชาการประจ�าป ี ๒๕๕๔            

ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งใหม่” เมื่อ 

วันที่  ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรม        

มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้น�าความคิดของ

คนรุ่นใหม่และนักวิชาการรุ่นใหม่ในสาขาวิชาการ

เมืองการปกครองและกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับ   

แนวโน้ม ความคาดหวังและทัศนคติของการเลือกตั้ง      

ครั้งใหม่ของประเทศไทยที่ก�าลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนา “การเลือกตั้ง” ให้เป็นสถาบัน

กา ร เมื อ ง เพื่ อ ส ร ้ า ง ร ะบอบการปกครอง รู ปแบบ

ประชาธิปไตยให้มี เสถียรภาพ มีความย่ังยืนและน�ามาซึ่ง

ความผาสุกของประชาชนอย่างจริงจัง 

      

โดยภายในงานเป็นเวทีร่วมอภิปรายจากผู ้แทน     

นักวิชาการรุ่นใหม่ ผู้แทนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นายกล้า สมุทวณิช นักวิจารณ์

วรรณกรรมและเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ นายภุชงค์    

นุตราวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ

นายภูวนาท คุนผลิน ศิลปินดาราและนักจัดรายการ 

ด�าเนินรายการโดย “วู ้ดดี้” นายวุฒิธร              

มิลินทจินดา  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดง

ทัศนะและความเห็นต่อประเด็นทางการ

เมืองและแนวคิดทางการเมืองการปกครอง

อย่างหลากหลายและต่างคอยลุ ้นกันว่า 

“ใคร..? จะได ้เป ็นนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดต่อไป..”

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔

๑๑. จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ณ ห้องศาลาเฉลิมกรุงจ�าลอง

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คัดเลือกภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่อนุรักษ์แล้ว

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ�านวน ๑๒ เรื่อง จัดฉาย              

ณ ห้องศาลาเฉลิมกรุงจ�าลอง อาทิ เสด็จประพาส

เขาสามร้อยยอด, เสด็จอินโดจีน, โสกันต์พระองค์

เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ฯลฯ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ฯ 

ยังได้บรรจุเพลงบรรเลงประกอบเพื่อสร้างความ         

สุนทรีย์ในการชม 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ผลิตสื่อการศึกษา

ชนิดต่างๆ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา อาทิ สมุดดีด เร่ือง “แหวนวิเศษ” ซึ่ง

น�ามาจากภาพยนตร์ส ่วนพระองค์ในพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว และสมุดกิจกรรม

เสริมความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในนิทรรศการ

ถาวร และผลิตโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 

ที่เกี่ยวเนื่องในรัชสมัยและจัดโปรแกรมเหล่านี้ให้แก่

โรงเรียนที่สนใจ
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๑๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  สถาบันพระปกเกล้าได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง

ความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและ

คุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ ดังนั้น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้แต่งตั้งคณะ

กรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็น

ประธานกรรมการ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินจัดกิจกรรม

ในโครงการ ๔ ฝ่าย ได้แก่ 

 ๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดท�าสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ

 ๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมประกวดเรียงความ

 ๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมประกวดภาพวาด

 โดยในโครงการประกอบด้วยการจัดกิจกรรม 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

 ๑. การสมัมนาวชิาการนานาชาตว่ิาด้วยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งแต่เดิมก�าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๔ (เน่ืองจาก

เหตุอุทกภัยจึงได้เลื่อนการจัดสัมมนา เป็นวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพลาซ่า 

แอทธินี กรุงเทพมหานคร) ในงานสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภชัย พาณิชภักด์ิ เลขาธิการ 

UNCTAD แสดงปาฐกถา เรื่อง  Suffciency Economy and direction of substainable development 

และมีการอภิปราย เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง:มุมมองและประสบการณ์ของประเทศไทย” นอกจากนี้

ยังมีการอภิปรายกลุ่มย่อยอีก ๔ กลุ่ม ในหัวข้อ “ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและแนวคิดว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนากับเศรษฐกิจพอเพียง” “เศรษฐกิจพอเพียงกับการด�าเนินธุรกิจ” และ 

”จริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา 

คุณค่า และทางเลือกที่มีต่อโลกาภิวัตน์” ซึ่งในงานมีผู้

เข้าร่วมการสัมมนาที่เป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งคนไทยและต่างประเทศจ�านวน ๔๐๐ คน

 ๒ .  การจั ดท� าสมุ ดภาพเฉลิมพระ เกี ย รติ ฯ                    

ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลและภาพเหตุการณ์ทาง      

การเมอืงการปกครองตลอดรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว

 ๓. การประกวดบทความวิชาการและเรียงความ

เฉลิมพระเกียรติ  ในหัวข ้อ  “พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วักบัธรรมาภบิาล” และเรยีงความในหวัข้อ  

“๘๔ ปี ใต้ร่มพระบารมี”  โดยผลการพิจารณาคัดเลือก

ของคณะกรรมการปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้

  บทความวิชาการ หัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาล”

  รางวัลที่ ๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

  รางวัลที่ ๒ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

  รางวัลที่ ๓ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

  รางวัลชมเชย มีผู้ได้รับรางวัล  ๒ คน ได้แก่

    นายพันธยศ  จันทร์ผง

    นายจาตุรนต์  วรรณนวล

  เรียงความ หัวข้อ  “๘๔ ปีี ใต้ร่มพระบารมี”

  รางวัลที่ ๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

  รางวัลที่ ๒ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

  รางวัลที่ ๓ นางสาวสุธิญา พูนเอียด 

  รางวัลชมเชย มีผู้ได้รับรางวัล ๒ คน ได้แก่

    นางสาวคณิตา หอมทรัพย์ 

               นายเสริมเกียรติ วิทิตเวท 

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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 ๔. การประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ “ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย” โดย

แบ่งการประกวดภาพวาดออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ

อุดมศึกษาและประชาชน  

 มีผู้ส่งภาพเข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน ๕๒๑ ภาพ จากผู้เข้าร่วม ๕๑๒ คน และจากผลการพิจารณา

คัดเลือกของคณะกรรมการปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้

ระดับประถมศึกษา 

รางวัลที่ ๑ 

เด็กชายกตัญญู  วัฒนาประดิษฐชัย  ผลงานชื่อ “ในหลวงกับประชาธิปไตย”

รางวัลที่ ๒ 

เด็กหญิงพลอยไพลิน  คนเที่ยง  ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี” 

เด็กชายพงษ์ไพโรจน์  เลิศสุดวิชัย  ผลงานชื่อ “ธรรมราชากับความสุขของคนไทย”

รางวัลที่ ๓ 

เด็กชายทิวทัศน์  คะนะมะ  ผลงานชื่อ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมแห่งมหาชนชาวสยาม”

เด็กหญิงปัญชญา  พรหมรักษ์ ผลงานชื่อ “ร่มโพธิ์ร่มไทรประชาธิปไตยของพ่อหลวง”

เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์มา  ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี”

เด็กชายภาสวิชญ์  อภินันธวัชพงศ์  ผลงานชื่อ “พ่อหลวงกับประชาธิปไตย”

เด็กหญิงลักษิกา  เยี่ยมศิริ  ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”

เด็กชายชวกร  รุ่งรัตนพัฒนา ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์”

เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขวิบูลย์ ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตยในปัจจุบัน”

เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์อาษา ผลงานชื่อ “ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย”

เด็กหญิงกรพินธุ์  อ�่าสกุล  ผลงานชื่อ “เสาหลักประชาธิปไตย”

เด็กชายกิตติธัช  ศรีสุข ผลงานชื่อ “ในพระหทัยของในหลวง”

รางวัลชมเชย  

เด็กชายกิตติธัช  ศรีสุข ผลงานชื่อ “ในหลวงกับประชาธิปไตย”

เด็กหญิงทักษร  ฮวบเอี่ยม  ผลงานชื่อ “ดอกไม้บาน”

เด็กหญิงปิยาพัชร  ยอดทอง  ผลงานชื่อ “อยู่ดี มีสุขด้วยพระบารมี”

เด็กหญิงชมัยพร  ธัญญเจริญ ผลงานชื่อ “พระราชาศิลปิน”

เด็กหญิงวรรณกานต์  สาริยา ผลงานชื่อ “หนังสือของพ่อ”

เด็กชายพุฒิพร  รัชตะชานนท์ ผลงานชื่อ “บ้านของพ่อ”

รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา 

                       เด็กชายกตัญญู  วัฒนาประดิษฐชัย 

ผลงานช่ือ “ในหลวงกับประชาธิปไตย”

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา 

      นายพัลลภ  วงศ์วิไลพิสิฐ 

ผลงานช่ือ “ทุกผืนดินถิ่นที่มีคนไทย ทุกหัวใจไทยนี้มีพระองค์”

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  จังหวัดชลบุรี

เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิจักร ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตยพอเพียง”

เด็กชายกฤตเมธ  ค�าเปล่ง  ผลงานชื่อ “เรารักในหลวง  เรารักประชาธิปไตย”

เด็กหญิงจิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ ผลงานชื่อ “ร่มโพธิ์ ร่มไทร ประชาธิปไตย”

เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภูวงษ์  ผลงานชื่อ “แสงสว่างจากพ่อหลวง”

เด็กหญิงณิชกานต์  ทองใส  ผลงานชื่อ “ในหลวงกับเมืองไทย”

เด็กหญิงภิรมณ์ภร  อารมสวาสดิ์  ผลงานชื่อ “เหนือปวงชน”

เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  จิตรากูล  ผลงานชื่อ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

เด็กชายศิลปิน  พรหมจรรย์  ผลงานชื่อ “ชาวไทยรักในหลวง”

เด็กชายอาทิตย์  เป๋าปองสุข  ผลงานชื่อ “ผมรักในหลวง”

ระดับมัธยมศึกษา 

รางวัลที่ ๑ 

นายพัลลภ  วงศ์วิไลพิสิฐ  ผลงานชื่อ “ทุกผืนดินถิ่นที่มีคนไทย  ทุกหัวใจไทยนี้มีพระองค์”

รางวัลที่ ๒   

นายเทิดธันวา  คะนะมะ  ผลงานชื่อ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

นายพงศกร  สร้อยแก้ว ผลงานชื่อ “ทศพิธราชธรรม”

รางวัลที่ ๓  

นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  สวัสดิสรรพ์  ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตยใต้ร่มพระบารมี”

นางสาววิลาสินี  ยิ้มไพบูลย์  ผลงานชื่อ “ส่วนสูงของความเท่าเทียม”

นางสาวพิมพ์  ทรัพย์เอนก  ผลงานชื่อ “อิสระทางศาสนา”

นายประชัน  ปันทะโชติ ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี”

นางสาวดลยา  คลองค�าเกียง  ผลงานชื่อ “ในหลวงของปวงประชา”

นางสาวดรัณรัตน์  แสงตะกร  ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตยของฉัน”

นายวุฒิชัย  ด้วงค�า  ผลงานชื่อ “ความสุขของชาวประชาไทย”

นายสุรศักดิ์  แก้วสุทิน ผลงานชื่อ “ความผาสุกภายใต้ร่มพระบารมี”

นางสาวนันทวัน  ปลอดขันธ์  ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตย ใต้ร่มพระบารมี”

นายณัฐิวุฒิ  ชูมะโนวัฒน์  ผลงานชื่อ “ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย”

รางวัลชมเชย  

นายภัทร  บุญล้อม  ผลงานชื่อ “ปราชญ์แห่งแผ่นดินไทย”

นายปัญจศิลป์  พุกพบสุข  ผลงานชื่อ “เรารักในหลวง”

เด็กหญิงวิชญาดา  บุญยืน  ผลงานชื่อ “ประชาธิปไตยในมือเรา”

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔



58 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔
59

KPI

รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาและประชาชน 

นายทรงวุฒิ   ขาววิเศษ 

ผลงานช่ือ “ชีวิตของตา”

เด็กหญิงเกษราภรณ์  สุทธาภิรมย์  ผลงานชื่อ “พ่อหลวงของเรากับประชาธิปไตย”

นางสาวสุวิษา  ศรีอุดร ผลงานชื่อ “แสงแห่งประชาธิปไตยจากในหลวง”

นางสาวหทัยวรรณ  เทพมาลี  ผลงานชื่อ “ทศพิธราชธรรม น�าประชาธิปไตย”

นางสาววณิชา  อาแพงพันธ์  ผลงานชื่อ “ในหลวงกับประชาธิปไตย”

เด็กชายสมบูรณ์  อุ่นประชา  ผลงานชื่อ “อยู่ดีมีสุขได้ด้วยไท้น�าทาง”

นายพีรชัย  มัติโก  ผลงานชื่อ “พวกหนูรักประเทศไทย”

เด็กหญิงศิริญพร  เจตบรรจง  ผลงานชื่อ “น�้าพระทัยของในหลวงกับประชาธิปไตย”

เด็กชายบัณฑิต  ออกมา  ผลงานชื่อ “ใต้ร่มเสรีภาพประชาธิปไตย”

นายนนทชัย  เสภา  ผลงานชื่อ “เส้นทางแห่งความสันติสุข”

นายประภาษ   ปีกสันเทียะ  ผลงานชื่อ “ในหลวงของเรา”

เด็กชายวรวิช  โคตะดี ผลงานชื่อ “ภายใต้พระบารมี”

เด็กชายฌมา  คงมี  ผลงานชื่อ “เพื่อประโยชน์สุขของชาวสยาม”

ระดับอุดมศึกษาและประชาชน 

รางวัลที่ ๑ 

นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ  ผลงานชื่อ “ชีวิตของตา”

รางวัลที่ ๒   

นายไกรสิทธิ   ชัยชาญ ผลงานชื่อ “เชิดชูองค์กษัตริย์ไทย ภายใต้ร่มพระบารมี”

นายจักรกฤษณ์  มูลอินต๊ะ  ผลงานชื่อ “สงบสุข สามัคคี ใต้ร่มพระบารมีในระบอบประชาธิปไตย”

รางวัลที่ ๓  

นายชานนท์  พูลทวี  ผลงานชื่อ “การศึกษา”

นายจรัญ  พานอ่อนตา ผลงานชื่อ “เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง”

นายรัชชา  ธารายศ  ผลงานชื่อ “เหนือดวงใจไทยทั้งปวง”

นายณรงค์ชัย  สิทธิวัฒนาพร  ผลงานชื่อ “เดินตามเบื้องพระยุคลบาทสู่ชีวิตที่พอเพียง หมายเลข ๓”

นายบุญน�า  สาสุด  ผลงานชื่อ “แผ่นดินไทย หมายเลข ๓”

นายพูทัย  หม่ืนพันธ์  ผลงานชื่อ “พ่อคนเดียวกัน”

นายสุวัฒน์ชัย  ทับทิม  ผลงานชื่อ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

   เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

นายวุฒิพงค์  ใจกว้าง ผลงานชื่อ “ชุมชนพอเพียงบนระบอบประชาธิปไตย”

นายสุภชัย  นาทีชัยชนะ  ผลงานชื่อ “ชีวิตผาสุก  วิถีพอเพียง”

นายธนวัฒน์  สุริยะทองธรรม ผลงานชื่อ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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รางวัลชมเชย  

นายเรวุฒิ  เบ็ญระเหม ผลงานชื่อ “ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ”

นายสุชาติ  ขวัญหวาน ผลงานชื่อ “ความผาสุกของปวงประชา ใต้ร่มพระบารมี”

นายธีรทัต  น�าแก้ว  ผลงานชื่อ “ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย”

นายภูธิป  โชติดิลก  ผลงานชื่อ “แผ่นดินประชาธิปไตย”

นายบุญเสริม  วัฒนกิจ ผลงานชื่อ “ในบ้านเดียวกัน”

นายโยธิน  ณาระศักดิ์ ผลงานชื่อ “๘๔ พรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท”

นายธรรมนิยาม  บุญมี ผลงานชื่อ “ในหลวงของหนูกับประชาธิปไตย”

นายชวลิต  ทัพเครือ  ผลงานชื่อ “๕ ธันวาคม”

นายมานพ  สีระแปง  ผลงานชื่อ “สุข สงบ สันติ ใต้ร่มพระบารมี”

นายสันติ  ธรรมรัตน์  ผลงานชื่อ “พระเจ้าแผ่นดิน”

นายเชี่ยวชาญ  ทิพย์วงค์  ผลงานชื่อ “ความจงรักภักดี ใต้ร่มบารมีพระภูมิพล”

นายเอกณริน  แคล่วคล่อง  ผลงานชื่อ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมายเลข ๒”

นางสาวกิ่งกาญ  สุนทรช่ืน  ผลงานชื่อ “ความสุขของชาวไทยคือความสุขของพ่อ”

นายวราวัจน์  พิมพิสัย ผลงานชื่อ “ค�าสอนของพ่อ”

นายนิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส  ผลงานชื่อ “พระเจ้าแผ่นดิน : พระผู้เป็นดั่งต้นไม้ใหญ่”

 นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้าแล้ว  ในรอบปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ สถาบันยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ  คือ

 ๑. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาในสถาบัน ตลอดจนหน่วยงาน 

อื่นๆ ในศูนย์ราชการฯ โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติ   

 ๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์   

 ๓. เพื่อสร้างจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ตลอดจน

หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 ๑. กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา  

 ๑.๑  โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม

 สถาบันพระปกเกล้าได้พัฒนา  “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิส�าหรับนักบริหาร” ร่วมกับ สถาบัน    

พลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม

ตามกาลเวลาที่เหมาะสม และน�าธรรมไปใช้ในการด�ารงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส สามารถน�า      

ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�างาน  จัดอบรมให้กับผู้บริหาร 

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง  รวมทั้งนักศึกษาของสถาบัน

ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ภายในศูนย์ราชการฯ 

     ๑.๒ งาน ๙ วันมหาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และคัมภีร์ธรรม

 พระธรรมประติปัตติวยา ประติธารา (พระอาจารย์อารยวังโส)  และ สถาบันพระปกเกล้า จัดงาน 

“งาน ๙ วันมหาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และคัมภีร์ธรรม” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๙ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ช้ัน ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยนมัสการพระสงฆ์จากวัดต่างๆ            

เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนาตลอด ๙ วัน และเปิดให้ประชาชนสักการบูชา                  

พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และคัมภีร์ธรรมจากประเทศอินเดีย นอกจากน้ียังมีการแสดง

ปาฐกถาธรรม เร่ือง การสืบอายุพระพุทธศาสนาและการร่วมกันท�ากุศลกรรมหมู่ 

 ๑.๓  โครงการฟังธรรมและท�าบุญประจ�าเดือน

 สถาบันพระปกเกล้า มีโครงการให้บุคลากรของสถาบันได้พัฒนาจิตใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน      

การท�างานและการด�ารงตนในชีวิตประจ�าวัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การท�าบุญประจ�าเดือน          

การแสดงปาฐกถาธรรม และการฟังธรรมตามกาล ส่ิงหนึ่งที่สถาบันให้ความส�าคัญคือการเจริญวิปัสสนา

หรือการท�าสมาธิเป็นประจ�า เพราะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสติและปัญญา อันจะท�าให้ผู้ปฏิบัติเดินไปสู่

๑๒. กิจกรรมพิเศษและกิจกรรมเพื่อสังคม

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔
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หนทางแห่งความเจริญ ไม่ประมาทในการท�างานและการด�ารงตน  

 ๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ 

 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๕    

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  

วัดธรรมมงคล  สถาบันพลังจิตตานุภาพ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด จัดงาน “สมาธิ

ภาวนาเจริญพระชนมพรรษามหาราชัน”  ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการ                    

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระพุทธศาสนาและปวง

ชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

 โดยมีกิจกรรมสวดมนต์  น่ังสมาธิภาวนาและแผ่เมตตา  พร้อมทั้งการบรรยายประวัติความเป็นมา 

ความหมายโดยย่อ และอานิสงส์ผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการสวดมนต์  ในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร  โดยมีประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน

กว่าหมื่นคน 

    

๓.กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร 

ศิษย์เก่า และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ  

     นับตั้งแต่เกิดอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สถาบันพระปกเกล้าได้ระดมความช่วยเหลือ

จากผู ้แทนคณะนักศึกษารุ ่นป ัจจุบันและ         

ศิษย์เก่าทุกหลักสูตร รวมทั้งพนักงานของ

สถาบัน โดยได้น�าถุงยังชีพ เรือพาย ฯลฯ          

ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฯลฯ 

ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ประสบอุทกภัย ที่

ศูนย์พักพิงค่ายนวมินทร์ จังหวัดชลบุรี  เช่น 

บริการตัดผมฟรี บริการด้านการรักษาสุขภาพ 

เป็นต้น

     นอกจากนี้สถาบันได้จัดโครงการน�าร่อง

เพื่อฟื ้นฟูชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและมี

ความเข้มแข็งยั่งยืน คือโครงการ “ชุมชน

สร้างสุข” ซึ่งสถาบันร่วมกับนักศึกษาได้ร่วม

กันฟื ้นฟูและพัฒนาชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา 

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี หลังจากเกิดอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่ภายใต้แนวคิดเรื่อง “การ

พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นความร่วม

มือกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ ชุมชน สถาบันพระปกเกล้า ภาคธุรกิจ และส่วนราชการในพื้นที่

  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดจากจิตอาสาของคณะนักศึกษา บุคลากรและเครือข่ายของ

สถาบันก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองของชุมชน และยังเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันจากการ

ท�ากิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่าง

กิจกรรมที่ด�าเนินการ คือ     

การสอนเพาะเห็ด การท�า

หมักน�้าชีวภาพ การท�าอีเอ็ม

บอล เป็นต้น

ผลงานเด่นในรอบปี  ๒๕๕๔



64 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔
65

KPI

โครงการสร้างฝายแม้ว ด้วยมือน้อย

 พนักงานของสถาบันพระปกเกล้าและกลุ่มผู้ก่อการดี ได้จัดให้มีกิจกรรม “สร้างฝายแม้วด้วย             

มือน้อย” อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง ด้วยเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ      

สิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย

 • การซ่อมและสร้างฝายแม้ว ๒ ล�าห้วย ได้แก่ ล�าห้วยเขตบ้านหัวดง ต�าบลหัวเสือและ             

บ้านดอนไฟ ต�าบลดอนไฟ ซ่ึงเป็นความร่วมมือกันกับชุมชน จ�านวนกว่า ๒๐ จุด ซึ่งฝายที่ได้ช่วยกัน

ซ่อมสร้างน้ีเป็นฝายหินที่ช่วยชะลอความเร็วของน�้าป่าแลพช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดิน

 • จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู ้ และสนามเด็กเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวเสือ รวมทั้งการช่วยปรับแต่งภูมิทัศน์ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนต�าบลหัวเสือ โดยการซ่อม ทาสี ปรับแต่ง            

ภูมิทัศน์ของอาคารศูนย์การเรียนรู้

 ทั้งนี้งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในโครงการเกิดจากการระดมสรรพก�าลังจากการจ�าหน่ายเสื้อยืด 

“ล�าปางหนาวแล้ว” การตั้งโต๊ะรับบริจาคทุนทรัพย์ – สิ่งของ อาทิ อุปกรณ์การเรียนการสอน          

เครื่องเล่นออกก�าลังกาย คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน ๕๒ คน และนอกจากการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล – การร่วม

แรงร่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้ว กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง        

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า และเป็นการพัฒนาจิตส�านึกของบรรดา

พนักงานให้มีความเอื้ออาทร เกื้อกูลแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการของสถาบันพระปกเกล้า

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน

โครงการของสถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี ๒๕๕๔ เป็น

จ�านวนเงินทั้งส้ิน ๒๓๘,๐๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท ส�าหรับด�าเนินงานโครงการ จ�านวน ๘๖ โครงการ เพื่อ

ตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบันทั้ง ๗ พันธกิจ

 ทั้งนี้การด�าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ทั้ง ๗ พันธกิจบรรลุตามเป้าหมายอยู่ในเกณฑ์  

ที่ดี ซึ่งประสิทธิภาพการด�าเนินงาน โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ ตลอดจนการด�าเนินงาน

ของสถาบันภายใต้โครงการทั้งหมดก่อให้เกิดผลผลิตที่ตอบสนองต่อพันธกิจทั้ง...๗...พันธกิจของ

สถาบัน

การด�าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน
ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

พันธกิจ
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ)

ค่าความส�าเร็จ 

(ร้อยละ)
ประสิทธิภาพ  

(ร้อยละ)

๑. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู ้และ

สะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็น

ระบบ

๖๐.๕๓ ๖๐.๕๓ ๑๐๐.๐๐

๒. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรม

ทางวิชาการ ให้ค�าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง

การปกครอง การเศรษฐกิจ สั งคม ในระบอบ

ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๑๐๐.๐๐ ๙๙.๔๑ ๙๙.๔๑

๓. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการ

เมือง
๑๐๐.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐

๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความ

เข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย

๑๐๐.๐๐ ๙๖.๘๒ ๙๖.๘๒

พันธกิจ
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ)

ค่าความส�าเร็จ 

(ร้อยละ)
ประสิทธิภาพ  

(ร้อยละ)

๕. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย  ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๖. ส ่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ      

พระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่ หัวให ้ เป ็นแหล ่งเ รียนรู ้ด ้าน               

พระปกเกล้าศึกษา

๑๐๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐

๗. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่

ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

๑๐๐.๐๐ ๙๙.๐๐ ๙๙.๐๐

รวม ๙๗.๒๐

รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน
โครงการของสถาบันพระปกเกล้า
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รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน

โครงการของสถาบันพระปกเกล้า

สรุปผลผลิต/ตัวชี้วัด ตามพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้า

พันธกิจ ผลผลิตที่ได้รับ หมายเหตุ

พันธกิจที่ ๑ 

ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้าง

องค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไข

ป ัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการ

เมื อ งการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

๑. งานวิจัย ๙ เรื่อง

๒. รายงานการศึกษา ๑๐ เรื่อง

๓. งานวิจัยชุมชน ๑๘ เรื่อง

๔. วิทยานิพนธ์ ๓ เรื่อง

๕. ผลงานวิชาการอื่นๆ ๒ เรื่อง

รายละเอียดภาคผนวก

พันธกิจที่ ๒ 

ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของ

การศึกษา อบรมทางวิชาการ ให้

ค�าปรึกษา ให้ข ้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

   - ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ�านวน ๖๓๓ คน           

     ส�าเร็จการศึกษาอบรม ๖๐๙ คน

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตร

   - ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ�านวน ๘๑๙ คน 

     ส�าเร็จการศึกษาอบรม ๘๐๒ คน

๓. หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

   - ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ�านวน ๑๓๓ คน 

     ส�าเร็จการศึกษาอบรม ๑๓๓ คน 

๔. หลักสูตรวุฒิบัตร

    - ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ�านวน ๔๑๒ คน 

     ส�าเร็จการศึกษาอบรม ๓๙๖ คน  

๕. โครงการอบรมระยะสั้น

   - ผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน ๒,๕๓๕ คน 

      ส�าเร็จการอบรม ๒,๕๓๕ คน

รายละเอียดภาคผนวก

พันธกิจที่ ๓ 

ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

และสภาพัฒนาการเมือง

๑. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง

๒. จดัอบรม ๓ ครัง้ ผูเ้ข้ารบัการอบรม ๑๖๖ คน

๓. จดัสัมมนา ๕ ครัง้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๔๕๓ คน

๔. ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย

    จ�านวน ๗ เรื่อง

๕. ให้ทุนการศึกษา จ�านวน ๑๗ ทุน

๖. ฐานข้อมูลจ�านวน ๑ ฐาน

รายละเอียดภาคผนวก

พันธกิจ ผลผลิตท่ีได้รับ หมายเหตุ

พันธกิจที่ ๔ 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ และ

สนับสนุนความรู ้ความเข้าใจและ

การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑. ประชุม/สัมมนา / บรรยายพิเศษ 

   จ�านวน ๔๐ ครั้ง 

๒. แถลงผลงานวิจัย ๓ ครั้ง

๓. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ๗๔ เรื่อง

๔. ผลิตรายการวิทยุ ๑ รายการ

๕. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒ เรื่อง

๖. มีศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

   รวม ๔๘ ศูนย์

๗. ฐานข้อมูลจ�านวน ๔ ฐานข้อมูล

๘. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรถเผยแพร่ประชาธิปไตย

   จ�านวน ๓,๙๙๙ คน 

๙. กิจกรรมเผยแพร่อื่นๆ ๑๒ กิจกรรม

รายละเอียดภาคผนวก

พันธกิจที่ ๕ 

ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การ

ทั้งในและต ่างประเทศเพื่อการ

พัฒนาการเมือง การปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล

และสันติวิธี

๑. ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายในประเทศ 

   ๗ เครือข่าย

๒. ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

   ต่างประเทศ ๖ เครือข่าย

๓. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้งใน

   และต่างประเทศ จ�านวน ๑๑ คณะ

รายละเอียดภาคผนวก

พันธกิจที่ ๖ 

ส ่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่

หัวให ้ เป ็นแหล ่ง เ รียนรู ้  ด ้ าน      

พระปกเกล้าศึกษา

๑. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้พระปกเกล้าศึกษา  

   ๑๐ กิจกรรม

๒. กิจกรรมอื่นๆ ๒ กิจกรรม

รายละเอียดภาคผนวก

พันธกิจที่ ๗

บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนา

และเผยแพร่ประชาธิปไตย และ

สนับสนุ นการบริ ห า รกองทุ น

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

๑. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนที่

   ก�าหนดไว้

๒. หน่วยงานเข้าศึกษาดูงาน และสถาบัน

   การศึกษาขอเข้ารับการฝึกงานจ�านวน 

   ๖๓ หน่วยงาน

๓. ผลการประเมินการบริหารองค์การอยู่

    ในเกณฑ์ที่ดี

รายละเอียดภาคผนวก
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การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า

การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา ๒๗ ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และมาตรา ๒๘ ก�าหนดให้คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันมีอ�านาจหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ

สถาบันและของเลขาธิการโดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน 

ประกอบการประเมินผลงานและรายงานการติดตามและประเมินผลงานของสถาบันและของเลขาธิการ

ต่อประธานสภาสถาบันทุก ๖ เดือน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี ๑ การติดตามผลการด�าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าและของเลขาธิการ โดยติดตาม

ผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้า

ส่วนท่ี ๒ การติดตามผลสัมฤทธ์ิตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ               

แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ

๒.๑ การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้าปีงบประมาณ ๒๕๕๔     

ร้อยละ ๖๕

๒.๒  การประเมินผลการพัฒนาองค์การ โดยประยุกต์รูปแบบ หลักเกณฑ์และแนวทางการ

บริหารเชิงคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Malcolm Baldrige) ร้อยละ ๓๕

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ส่วนท่ี ๑  การติดตามผลการด�าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าและของเลขาธิการ

เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าถึงผลส�าเร็จตาม        

เป้าหมายการด�าเนินงาน  ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีใน ๗ พันธกิจ ซึ่งพบว่าทุก   

พันธกิจมีความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี โดยมีการด�าเนินงานที่ก้าวหน้า

และบรรลุตามเป้าหมายรวมทุกพันธกิจร้อยละ ๙๗.๒๐ ซึ่งสูงกว่ารอบครึ่งปีหลังปี ๒๕๕๓ (ร้อยละ 

๙๕.๘๒) 

ส่วนท่ี ๒  การติดตามผลสัมฤทธ์ิตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ

แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ

การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของสถาบันพระปกเกล้า
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๒.๑ การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้าปีงบประมาณ ๒๕๕๔        

ร้อยละ ๖๕

๒.๒ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ โดยประยุกต์รูปแบบ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร

เชิงคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Malcolm Baldrige)  ร้อยละ ๓๕

จากการติดตามผลการด�าเนินงานทั้งสองส่วนพบว่ามีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ตาม              

แผนกลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนาองค์การเป็นอย่างมาก ผลคะแนนรวมอยู่ที่ ๙๘.๐๙ สูงกว่า         

รอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ร้อยละ ๙๓.๖๗) โดยส่วนใหญ่สถาบันบรรลุผลสัมฤทธิ์       

ได้ตัวชี้วัด เป้าหมาย  สามารถเตรียมแผนพัฒนาองค์การได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ

น�าข้อริเริ่มแผนพัฒนาองค์การไปปรับใช้กับแผนปฏิบัติการประจ�าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้

สามารถก�าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท�าแผนปรับปรุงองค์การ 

ในการน้ีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะ จ�านวนรวมทั้งหมด 

๑๐ ประเด็น เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาองค์การ ให้องค์การเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบและมี

ความสมดุล

ตาราง สรุปผลการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ

การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์

และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ
คะแนนเต็ม

คะแนน

ที่ได้รับ

๒.๑  การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันพระปกเกล้า

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๖๕ ๖๔.๕๔

๒.๒  การประเมินผลการพัฒนาองค์การ   ๓๕ ๓๓.๕๕

รวม ๑๐๐ ๙๘.๐๙

รายงานการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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* ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพระปกเกล้า
งบดุล

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  และ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

 หน่วย : บาท

 

 สินทรัพย์   ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ๓๗๒,๗๙๘,๑๔๒.๖๘ ๒๖๒,๒๓๓,๒๓๔.๒๒

 เงินลงทุนระยะสั้น  ๕๒๑,๘๔๗,๓๗๕.๖๕ ๔๐๐,๗๗๒,๘๗๖.๗๑

 เงินทดรองจ่ายระยะสั้น   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 รายได้ค้างรับ  ๓,๙๙๙,๖๔๘.๐๒  ๓,๙๐๓,๓๗๒.๖๔ 

 วัสดุคงเหลือ  ๑,๗๘๕,๐๔๙.๒๔ ๑,๔๘๕,๙๙๕.๐๑

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ๑๓,๕๑๗,๒๙๔.๐๗ ๑๔,๐๒๕,๒๘๐.๖๘

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๙๒๓,๙๔๗,๕๐๙.๖๖ ๖๙๒,๔๒๐,๗๕๙.๒๖

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

 เงินทดรองจ่ายระยะยาว   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 เงินลงทุนระยะยาว  ๖๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๙๕,๘๔๗,๓๗๕.๖๕

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  ๘๕,๑๓๑,๑๗๔.๘๓ ๑๓๕,๐๐๐,๐๓๔.๙๔

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  ๒,๑๘๑,๙๙๔.๑๖ ๓,๕๘๔,๙๙๙.๘๐

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ๗๗๒,๓๑๓,๑๖๘.๙๙ ๙๕๕,๔๓๒,๔๑๐.๓๙

รวมสินทรัพย์  ๑,๖๙๖,๒๖๐,๖๗๘.๖๕ ๑,๖๔๗,๘๕๓,๑๖๙.๖๕ 
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 * ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพระปกเกล้า
งบรายได้ ค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  และ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

 หน่วย : บาท

 

   ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ 

รายได้

 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ๒๓๘,๐๑๗,๒๐๐.๐๐ ๒๔๑,๒๗๓,๒๐๐.๐๐

 รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๒๑๐,๑๗๕,๘๖๖.๐๙ ๑๔๖,๑๕๐,๑๕๓.๐๘
 จากแหล่งทุนภายนอก

 รายได้จากงานพิพิธภัณฑ์   ๘๒๖,๔๕๐.๗๑  ๙๒๙,๕๓๖.๗๓
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

 รายได้ดอกเบี้ย  ๕๑,๙๔๔,๕๔๐.๘๔   ๔๖,๐๕๘,๖๖๘.๘๑ 

 รายได้อื่น  ๕,๒๕๙,๔๕๗.๙๔ ๔,๕๘๑,๘๑๒.๔๕

 รวมรายได้  ๕๐๖,๒๒๓,๕๑๕.๕๘ ๔๓๘,๙๙๓,๓๗๑.๐๗

ค่าใช้จ่าย    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ๖๑,๔๔๑,๐๑๐.๒๐  ๕๘,๒๖๕,๑๔๒.๑๓ 

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน  ๑๓๑,๙๘๒,๘๗๕.๘๓ ๑๑๓,๑๑๐,๐๔๓.๖๙

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ๒๑,๒๔๒,๘๐๔.๒๙ ๑๗,๗๙๔,๔๒๒.๗๐

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ๑๔๙,๘๐๕,๐๒๗.๓๘ ๑๒๔,๗๓๕,๘๕๒.๒๑
 จากแหล่งทุนภายนอก 

 ค่าใช้จ่ายจากงานพิพิธภัณฑ์  ๔๐,๑๙๒.๒๓ ๓,๕๗๑,๓๒๘.๑๒
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  ๕๗,๒๒๓,๗๖๑.๕๕ ๕๕,๗๙๖,๐๖๓.๕๒ 

รวมค่าใช้จ่าย  ๔๒๑,๗๓๕,๖๗๑.๔๘ ๓๗๓,๒๗๒,๘๕๒.๓๗

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  ๘๔,๔๘๗,๘๔๔.๑๐ ๖๕,๗๒๐,๕๑๘.๗๐ 

 

* ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพระปกเกล้า
งบดุล

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  และ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

 หน่วย : บาท

 

 หนี้สินและส่วนของทุน   ๒๕๕๔ ๒๕๕๓ 

หนี้สินหมุนเวียน    

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ๒๙,๙๐๒,๗๘๖.๗๖ ๒๐,๓๒๙,๓๕๘.๑๐

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  ๓,๖๙๙,๕๖๙.๙๔ ๓๑,๗๗๑,๘๑๕.๗๒

 รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๓๓,๖๐๒,๓๕๖.๗๐ ๕๒,๑๐๑,๑๗๓.๘๒

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 รายได้รอการตัดบัญชี   ๗๐,๗๖๓,๙๘๗.๘๓  ๘๗,๘๘๒,๐๓๙.๒๙ 

 สินทรัพย์รับบริจาครอการรับรู้  ๓,๓๑๐,๙๗๐.๓๕ ๓,๗๗๔,๔๓๖.๘๗

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  ๗๔,๐๗๔,๙๕๘.๑๘ ๙๑,๖๕๖,๔๗๖.๑๖

รวมหนี้สิน  ๑๐๗,๖๗๗,๓๑๔.๘๘ ๑๔๓,๗๕๗,๖๔๙.๙๘

ส่วนของทุน    

 ทุนประเดิม  ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 ส�ารองเพ่ือภารกิจพิเศษ  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 กองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาท  ๓๓,๕๑๘,๘๗๔.๙๑ ๓๒,๗๓๒,๖๑๖.๔๓
 สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 กองทุนเพ่ือการพัฒนา  ๗๙๙,๐๖๔,๔๘๘,๘๖ ๗๑๕,๓๖๒,๙๐๓.๒๔
 และเผยแพร่ประชาธิปไตยสะสม   

 รวมส่วนของทุน  ๑,๕๘๘,๕๘๓,๓๖๓.๗๗ ๑,๕๐๔,๐๙๕,๕๑๙.๖๗

รวมหนี้สินและส่วนของทุน  ๑,๖๙๖,๒๖๐,๖๗๘.๖๕ ๑,๖๔๗,๘๕๓,๑๖๙.๖๕

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 ........................................ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 (ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ สุวรรณโณ)

 ........................................ ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ
 (นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล)
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   * ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันพระปกเกล้า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  และ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

 หน่วย : หน่วย : บาท

   ทุนประเดิม ส�ารองเพื่อ กองทุนส่งเสริม กองทุนเพื่อ รวมส่วนของทุน 
      ภารกิจพิเศษ  พิพิธภัณฑ์ฯ การพัฒนาฯ 

ยอดคงเหลือ ณ ๑ ต.ค. ๕๒ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๓๗๔,๔๐๗.๘๒    ๖๕๗,๔๙๕,๘๔๐.๒๐ ๑,๔๔๘,๘๗๐,๒๔๘.๐๒

รับเงินอุดหนุน - - - - -

ค่าใช้จ่ายเพื่อภารกิจพิเศษ - (๑๐,๔๙๕,๒๔๗.๐๕) - - (๑๐,๔๙๕,๒๔๗.๐๕)

เงินโอนจัดสรรเพื่อภารกิจพิเศษ - ๑๐,๔๙๕,๒๔๗.๐๕ - (๑๐,๔๙๕,๒๔๗.๐๕) -

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายประจ�าปี  - - (๒,๖๔๑,๗๙๑.๓๙) ๖๘,๓๖๒,๓๑๐.๐๙ ๖๕,๗๒๐,๕๑๘.๗๐ 

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย. ๕๓ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒,๗๓๒,๖๑๖.๔๓ ๗๑๕,๓๖๒,๙๐๓.๒๔ ๑,๕๐๔,๐๙๕,๕๑๙.๖๗ 

รับเงินอุดหนุน - - - - -

ค่าใช้จ่ายเพื่อภารกิจพิเศษ - - - - -

เงินโอนจัดสรรเพื่อภารกิจพิเศษ - - - - -

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายประจ�าปี  - - ๗๘๖,๒๕๘.๔๘ ๘๓,๗๐๑,๕๘๕.๖๒ ๘๔,๔๘๗,๘๔๔.๑๐ 

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ ก.ย. ๕๔ ๗๐๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๕๑๘,๘๗๔.๙๑ ๗๙๙,๐๖๔,๔๘๘.๘๖ ๑,๕๘๘,๕๘๓,๓๖๓.๗๗
ภาคผนวก
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พันธกิจที่ ๑ ศกึษาวจิยัทางวชิาการเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละเสนอแนะการแก้ไข
 ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

ผลงานวิจัยและผล

งานวิชาการอื่นๆ
เรื่อง ผู้วิจัย / ผู้ศึกษา

งานวิจัย สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณี

การด�าเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของ

สหภาพรัฐสภา (IPU) 

สถาบันพระปกเกล้า (ได้รับทุน

สนับสนุนจากส�านักงานสภา

พัฒนาการเมือง)

งานวิจัย ผลกระทบด้านแรงงานในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน     

ของไทย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สถาบันพระปกเกล้า

งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ

ประจ�ากับข้าราชการการเมือง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สถาบันพระปกเกล้า

งานวิจัย การปกครองท้องถิ่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร   

งานวิจัย ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการ

หมู่บ้าน

รศ. ตระกูล  มีชัย

งานวิจัย แนวโน้ม ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดร. บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์

งานวิจัย แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค : พิจารณาจากการน�าเข้า ดร. ชฎิล  โรจนานนท์

งานวิจัย แนวโน้มการท่องเที่ยวไทย : ประเด็นปัญหาและแนว

นโยบายที่เหมาะสม

ดร. เทิดชาย  ช่วยบ�ารุง

งานวิจัย จัดท�าตัวชี้วัดและแนวทางประเมินตามตัวชี้วัด ส�านักวิจัยและพัฒนา

สถาบันพระปกเกล้า (ได้รับทุน

สนับสนุนจากคณะกรรมการ

จริยธรรม)

รายงานการศึกษา การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย: ปัญหา 

ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

สถาบันพระปกเกล้า (ได้รับทุน

สนับสนุนจากคณะกรรมการ

วิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา)

รายงานการศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร

ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

รายงานการศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ จังหวัดตาก

ผศ. ดร. ทนงศักดิ์  ยาทะเล

ผลงานวิจัยและผล

งานวิชาการอื่นๆ
เร่ือง ผู้วิจัย / ผู้ศึกษา

รายงานการศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดพะเยา

 ดร. วีระ  เลิศสมพร

รายงานการศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร. ณรงค์  บุญสวยขวัญ

รายงานการศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์รุ่งอรุณ  บุญสายันต์

รายงานการศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ. อนันต์  ลิขิตประเสริฐ

รายงานการศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดสุพรรณบุรี

รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์

รายงานการศึกษา ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย ศ. ดร. ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์

รายงานการศึกษา ธรรมาภิบาลโลก : หลักการ องค์การ และกระบวนการของ

โลกาธรรมาภิบาล

รศ. ดร. ขจิต  จิตตเสวี

งานวิจัยชุมชน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต : นวัตกรรมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในยุคไซเบอร์

นายนุกูล  สัญฐิติเสรี

งานวิจัยชุมชน การบริหารจัดการซะกาตฟิตเราะฮฺของอิหม่ามมัสยิดใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู ่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง : 

กรณีศึกษามัสยิดอัลอัจญ์ริดดาอิม  อ. ยี่งอ  จ. นราธิวาส

นายมะรีกี และคณะ

งานวิจัยชุมชน ประสิทธิภาพความร่วมมือของผู้น�า ๔ เสาหลักต่อการสร้าง

ความเข ้มแข็งในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนไอกู บู                  

อ. สุไหงปาดี  จ. นราธิวาส

นายมูฮ�าหมัดราพีร์  มะเก็ง 

และคณะ

งานวิจัยชุมชน กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาธรรมรัฐ

ชุมชน อ. บ้านดุง  จ. อุดรธานี

 นางสาวพรรณราย  ขันธกิจ

งานวิจัยชุมชน ธรรมนูญลุ่มน�้าคลองภูมี : ประชาธิปไตยบนฐานทรัพยากร

แห่งชีวิต

อาจารย์เฉลิมศักดิ์  บุญน�า และ

อาจารย์สุนิสา  เชาว์เมธากิจ  
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ผลงานวิจัยและผล

งานวิชาการอื่นๆ
เรื่อง โดย

งานวิจัยชุมชน บูรณาการแนวคิด “สิทธิชุมชน” เพื่ อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนรักษาป่า

ต้นน�้าล้ี  ต. ตะเคียนปม  อ. ทุ่งหัวช้าง  จ. ล�าพูน

นางสาวหทัยกานต์  สังขชาติ 

และคณะ

งานวิจัยชุมชน แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการอยู่ร่วมกันของคน

บนพื้นที่สูงกับคนพื้นราบในชุมชนบ้านแม่ดอกแดง หมู่ที่ ๑  

ต. เชิงดอย  อ. ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม่

นายณัฐพงษ์  มณีกร

งานวิจัยชุมชน จิตส�านึกสาธารณะในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม: 

ศึกษากรณีเครือข่ายองค์กรชาวบ้านเกษตรกรตีนภูเพื่อการ

พัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ

อาจารย์อนุสรณ์ พัฒนศานต์ิ

งานวิจัยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส�านึกสาธารณะให้เกิดขึ้นใน

ชุมชนวัดนาครินทร์

พระมานิตย์  อรรคชาติ

งานวิจัยชุมชน กองทุนสวัสดิการซารีกัตมือนิงกัลดุนยาของชุมชนใน     

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู ่การสร้างจิตส�านึก

สาธารณะ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านพงปือเราะ ต. จอเบาะ           

อ. ยี่งอ  จ. นราธิวาส

อาจารย์มะดาโอะ ปูเตะ 

และคณะ

งานวิจัยชุมชน การสร้างจิตส�านึกสาธารณะในการฟื้นฟูอนุรักษ์จัดการสิ่ง

แวดล้อมรอบอ่าวปัตตานี : กรณีศึกษาชุมชนตันหยงลูโล๊ะ  

อ. เมือง จ. ปัตตานี

อาจารย์มาหะมะดารี  แวโนะ

งานวิจัยชุมชน บทบาทอิหม่ามในการดูแลเยาวชนตามวิถีแห่งศาสนา

อิสลามเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในอ�าเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปัตตานี : กรณีศึกษามัสยิดตะอาวุน  ต. บางปู

นายสะสือรี  วาลี และคณะ

งานวิจัยชุมชน การจัดการความขัดแย้งของชุมชนตลาดพาหุรัด

กรุงเทพมหานคร

พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ ปลาทอง

และคณะ

งานวิจัยชุมชน การแก้ปัญหาความแตกแยกหลังจากการเลือกตั้ง : กรณี

ศึกษาการเลือกต้ังท้องถิ่น ต. นาเกลือ อ. กันตัง  จ. ตรัง

 นายวันชนะ  หลีเอบ และคณะ

งานวิจัยชุมชน พลวัตของฟัตวากับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้ง

ของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบราโอ อ. ยะรัง             

จ. ปัตตานี  

อาจารย์สะมาแอ บือราเฮง และ

อาจารย์รุ่งโรจน์  ชอบหวาน

งานวิจัยชุมชน ปาก๊ะ (Pakat) กระบวนการจัดการความขัดแย้งในชุมชน

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา : ชุมชนบ้าน   

เจาะตีเมาะ ต. ละแอ อ. ยะหา จ. ยะลา

นายซาลาฮูดิน ตูวี 

และนายกิจจา หละสัน

ผลงานวิจัยและผล

งานวิชาการอื่นๆ
เร่ือง โดย

งานวิจัยชุมชน แนวทางการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งในสังคมมุสลิม

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านคณะกรรมการบริหาร

มัสยิดด้วยกลุ่มศึกษาฮาลาเกาะฮ์ในมัสยิด

อาจารย์ ดร. แวยูโซะ  สิเดะ

งานวิจัยชุมชน การสังเคราะห์ในรอบ ๗ ปี ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความ    

ไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

อาจารย์สุรชัย  ไวยวรรณจิตร 

และนายวรพงษ์  เจริญวงษ์  

ทุนวิทยานิพนธ์ การ เป ล่ียนแปลงทางการ เมื อ งระดับท ้ องถิ่ นของ                 

ชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ : กรณีศึกษา                                

ต. แม่สลองนอก อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย”

นางสาวพินสุดา  วงศ์อนันต์   

วิทยานิพนธ์  คณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม : กรณีศึกษาโครงการ

ขยายถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

นายอมฤต ศรีพิ ชญาการ   

วิทยานิพนธ์ คณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิทยานิพนธ์ การเมืองในสมัยนายกรัฐมนตรีพระราชทาน

สัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘)

นางสาวจันทนา ไชยนาเคนทร์    

วิทยานิพนธ์  

สาขาประวัติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ทุนวิทยานิพนธ์ การวางกรอบเนื้อหาข่าวของสื่อเกี่ยวกับความรุนแรงจาก

ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

พันโทหญิงดวงกมล  

เทวพิทักษ์  ดุษฎีนิพนธ์  

หลักสูตรนิ เทศศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์    

ทุนวิทยานิพนธ์ การบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการสารสนเทศทางการ

คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย   

นางสาวอรวรรณ จ�าพุฒ    

ดุษฎีนิพนธ์ 

ส�านักวิชาศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลงานอ่ืนๆ รายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการท�างาน

ของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๔

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ผลงานอ่ืนๆ ผลงานสืบค้นข้อมูล เรื่อง “ความใส่ใจในการเป็นพลเมือง” Mr. Michael Volpe



84 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔
85

KPI
ภาคผนวก

พันธกิจที่ ๒ ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษา อบรมทางวิชาการ  
 ให้ค�าปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 เกีย่วกบัความรูท้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
 ธรรมาภิบาลและสันติวิธี

ประเภท ชื่อหลักสูตร/โครงการอบรม

จ�านวนคน

เข้ารับ

การศึกษา

อบรม

จ�านวนคน

ส�าเร็จ

การศึกษา

อบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๔
๑๔๐ คน ๑๓๑ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  รุ่นที่ ๑๐ ๑๘๐ คน ๑๗๘ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ ๙
๑๔๐ คน ๑๓๘ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการศึกษา ๙๐ คน ๘๑ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ ๘๓ คน ๘๑ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยากรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓ ๒๑ คน ๒๑ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ๑๒๐ คน ๑๑๓ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๓ ๑๑๖ คน ๑๑๖ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง ส�าหรับกรมการ

แพทย์  รุ่นที่ ๓
๘๐ คน ๘๐ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารระดับต้นของส�านักงาน

กสทช.
๔๒ คน ๔๒ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร
แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งด้าน

นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ ๘
๙๓ คน ๙๒ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารส�าหรับผู ้บริหารระดับกลางของกระทรวง

อุตสาหกรรม รุ่นที่ ๒๑ - ๒๒
๖๓ คน ๖๓ คน

ประเภท ชื่อหลักสูตร/โครงการอบรม

จ�านวนคน

เข้ารับ

การศึกษา

อบรม

จ�านวนคน

ส�าเร็จ

การศึกษา

อบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๖ ๖๖ คน ๖๕ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายท้องถิ่น รุ่น ๓ ๗๖ คน ๗๑ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ๔๒ คน ๔๒ คน

หลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ ๑ ๑๐๐ คน ๙๗ คน

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม รุ่นที่ ๑๓ ๙๒ คน ๙๒ คน

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม รุ่นที่ ๑๔ ๔๑ คน ๔๑ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร

การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ส�าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

สมัยแรก รุ่น ๓

๗๗ คน ๖๗ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส�าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสตรี
๖๘ คน ๖๒ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญประจ�าตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๑ ๒๙  คน ๒๙ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๑ ๕๗ คน ๕๗ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๒ ๕๖ คน ๕๖ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๓ ๕๓ คน ๕๓ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร
การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู ้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๗
๓๔ คน ๓๔ คน

หลักสูตรวุฒิบัตร
การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู ้บริหาร

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๘
๓๘ คน ๓๘ คน

โครงการอบรมระยะสั้น
สร้างส�านึกพลเมือง (Project Citizen) จัดโดยสถาบัน

พระปกเกล้า

๒๙ คน 

๑๒ 

โรงเรียน

๒๙ คน 

๑๒ 

โรงเรียน
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ประเภท ชื่อหลักสูตร/โครงการอบรม

จ�านวนคน

เข้ารับ

การศึกษา

อบรม

จ�านวนคน

ส�าเร็จ

การศึกษา

อบรม

โครงการอบรมระยะส้ัน

สร ้างส�านึกพลเมือง (Project Cit izen) สถาบัน          

พระปกเกล้าร่วมกับส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

๑๒๐ คน 

(๑๒

 โรงเรียน)

๑๒๐ คน 

(๑๒

โรงเรียน)

โครงการอบรมระยะส้ัน

สร ้างส�านึกพลเมือง (Project Cit izen) สถาบัน           

พระปกเกล้าร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน ๓ รุ่น

๑,๒๐๐ 

คน (๑๐๐ 

โรงเรียน)

๑,๒๐๐ 

คน (๑๐๐ 

โรงเรียน)

โครงการอบรมระยะส้ัน
อบรมพลเมืองยุคใหม่ “ความรู้เบื้องต้นด้านการปกครอง

ท้องถิ่นส�าหรับประชาชน” รุ่นที่ ๑
๕๓ คน ๕๓ คน

โครงการอบรมระยะส้ัน
อบรมพลเมืองยุคใหม่ “ความรู้เบื้องต้นด้านการปกครอง

ท้องถิ่นส�าหรับประชาชน” รุ่นที่ ๒
๙๐ คน ๙๐ คน

โครงการอบรมระยะส้ัน
อบรมพลเมืองยุคใหม่ “ความรู้เบื้องต้นด้านการปกครอง

ท้องถิ่นส�าหรับประชาชน” รุ่นที่ ๓
๔๒ คน ๔๒ คน

โครงการอบรมระยะส้ัน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้

กับผู้น�าชุมชน จ�านวน ๕ พื้นที่ (๕ ครั้ง)
๒๘๐ คน ๒๘๐ คน

โครงการอบรมระยะส้ัน อบรมการจัดการความขัดแย้งส�าหรับเยาวชน (๒ คร้ัง) ๖๐ คน ๖๐ คน

โครงการอบรมระยะส้ัน
อบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู ้การเมืองภาคพลเมือง      

สู่เยาวชน (๒ ครั้ง)
๘๖ คน ๘๖ คน

โครงการอบรมระยะส้ัน
อบรมพัฒนาผู้น�าเยาวชนสถาบันพระปกเกล้า 

(จ�านวน ๔ ครั้ง)
๕๗๕ คน ๕๗๕ คน

โครงการอบรมระยะส้ัน
อบรมธรรมาภิบาลของพนักงานปฏิบัติการระดับสูง

ส�าหรับส�านักงาน กสทช. รุ่นที่ ๒
๕๐ คน ๕๐ คน

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

งานวิจัย
จัดท�าตัวชี้วัดและแนวทางประเมินตามตัวชี้วัด ให้กับคณะกรรมการจริยธรรม 

(ร่วมกับส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า)

จัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๑ 

ผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน ๕๗ คน

จัดการศึกษาอบรม
ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรม

จ�านวน ๕๖ คน

จัดการศึกษาอบรม
ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๓ ผู้เข้ารับการอบรม

จ�านวน ๕๓ คน

จัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ
เรื่อง “เลือกตั้งอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย” จัดเมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  

ณ สถาบันพระปกเกล้า  ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน ๑๓๓ คน

จัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ

เรื่อง “บทบาทของวุฒิสภาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย”  

เมื่อวันที่ ๖ -๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่  

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน ๑๐๗ คน

จัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ

เรื่อง “รัฐสภาไทยกับการพัฒนาบทบาทเชิงรุกในกระบวนการนิติบัญญัติ”  

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�านวน  ๑๓ คน  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์

จัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ

เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มิติใหม่แห่งอาเซียน” ในวันที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๔ (ร่วมกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศ)

จัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ

เรื่อง “ปัญหา MOU พ.ศ. ๒๕๔๔ : เขตไหล่ทวีปไทย – กัมพูชา ไทย          

เสียเปรียบจริงหรือ ? ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สยามสมาคม          

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ คน

ให้ค�าปรึกษา เรื่อง “การส่งผู้ร้ายข้ามแดน”

ให้ค�าปรึกษา เรื่อง “การนิรโทษกรรม”

ให้ค�าปรึกษา
เรื่อง “สรุปการเสวนาให้ความเห็นต่อร ่างกฎหมายว่าด้วยการชุมนุม

สาธารณะ”
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ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

ให้ค�าปรึกษา เรื่อง “สรุปการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ให้ค�าปรึกษา
เรื่อง “สรุปการเสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายมาตรการแทนการฟ้องคดี

อาญา”

ให้ค�าปรึกษา เร่ือง “รวมบทความเกี่ยวกับอาเซียน” ๓ ชุด

ให้ค�าปรึกษา เร่ือง “ข้อมูลเกี่ยวกับน�้ามันปาล์ม”

ทุนการศึกษา
ให้ทุนแก่สมาชิกรัฐสภาจ�านวน ๔ ทุนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ

บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

ทุนการศึกษา
ให้ทุนแก่สมาชิกรัฐสภาจ�านวน ๔ ทุนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ

บริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง

ทุนการศึกษา
ให้ทนุแก่สมาชิกสภาพฒันาการเมอืงจ�านวน ๒ ทนุในหลักสูตรประกาศนยีบตัร

ชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ทุนการศึกษา
ให้ทนุแก่สมาชิกสภาพฒันาการเมอืงจ�านวน ๑ ทนุ ในหลกัสูตรประกาศนยีบตัร

กฎหมายท้องถิ่น

ทุนการศึกษา

ให้ทุนแก่สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจ�านวน ๑ ทุนในหลักสูตรประกาศนียบัตร

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ โดย

สันติวิธี 

ทุนการศึกษา
ให้ทุนแก่สมาชิกวุฒิสภาจ�านวน ๒ ทุนในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทุนการศึกษา

ให้ทุนแก่สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจ�านวน ๓ ทุน ในหลักสูตรระดับ        

สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส ่วนร ่วมของประชาชน      

(people’s Audit) ในรุ่น ๑๓ ให้จ�านวน ๑ ทุน และในรุ่น ๑๔ ให้จ�านวน           

๒ ทุน

งานบริการวิชาการอื่นๆ
บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

และ ส�านักวิชาการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

พนัธกจิที ่๔ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และสนบัสนนุความรูค้วามเข้าใจและการใช้
 สทิธหิน้าทีข่องพลเมอืงตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

ประชุม/สัมมนา/

บรรยายพิเศษ

ประชุมระดมความคิดเห็น

“โครงการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย” 

- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องนาโพธิ์ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๕๙ คน

- วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ ห้องประชุมโบตั๋น โรงแรมชัยนาทธานี 

จังหวัดชัยนาท ผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๔๖ คน

- วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔  ณ ห้องสุพัตรา ชั้น ๒ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า  ต�าบล

สุเทพ อ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมร่วม ๒๔ คน

“จัดท�าแผนความซื่อตรงแห่งชาติ” วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ โรงแรม   

มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อ

จัดท�าแผนความซื่อตรงแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๖๐ คน ได้แก่ ผู้แทน

จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบความซื่อตรง (วุฒิสภา) 

๓๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ๕ ภูมิภาค จ�านวน ๑๗ คน ได้แก่ 

ส่วนกลาง กทม. ๒ คน เชียงใหม่ ๒ คน นครศรีธรรมราช ๔ คน บุรีรัมย์ ๔ คน 

ชัยนาท ๖ คน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๓ ท่าน เจ้าหน้าที ๘ คน

“จัดวิพากษ์งานวิจัยโครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคม

ไทย” วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง

แผ่นดินเชิงคุณธรรม ผู้เข้าร่วมการวิพากษ์งานวิจัย จ�านวน ๑๔ คน
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ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“รับฟังความคิดเห็นและประเมินการด�าเนินงานของรัฐสภาไทยตามแนว

การประเมินของสหภาพรัฐสภา (IPU)” วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  ณ ห้อง

ประชุมภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีผู ้เข้าร่วม ๖๐ คน ได้แก่ 

นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้า ๔๐ คน โดยกระจายสัดส่วน

ตามกลุ่มอาชีพ ตัวแทนจากองค์กรอิสระ ๑๐ คน

“การประเมินการด�าเนินงานของรัฐสภาไทย” : ระดมความคิดเห็นจากผู้แทน

จากส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์กรอิสระอื่นๆ นักวิชาการ สื่อมวลชน 

ภาคประชาสังคม NGOs และภาคเอกชน) / ผลการประเมินการด�าเนินงานของ

รัฐสภาไทย และผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ตัวชี้วัด ในการประเมิน

รัฐสภาไทย ดังนี้

- วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องกาหลา ชั้น ๓ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

   ถนนราชสีมา ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๗ คน 

- วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔  ณ ห้องสุพัตรา ชั้น ๒ โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า 

   ต�าบลสุเทพ  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๙ คน 

- วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

   ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๔ คน

- วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล 

   จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๔ คน

 - วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมสัมมนา

    ๒๙ คน

 - วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น 

    ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๔๐ คน

 - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

    ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๕ คน

 - วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๓ คน

 - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า 

   ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๖๐ คน

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“การสัมมนานักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง

และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒ ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐” วันที ่๑๔ กุมภาพนัธ์ 

๒๕๕๔ ณ ห้องศักดิเดชภูวนาถ สถาบันพระปกเกล้า  มีคณะนักวิจัยเข้าร่วมการ

สัมมนา จ�านวน ๓๘ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการก�ากับโครงการ นักวิจัย

จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ๑๙ จังหวัด 

จากการสัมมนาผู ้เข้าร่วมได้ทราบถึงแนวทางการด�าเนินโครงการ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน และได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากประสบการณ์การวิจัยที่ผ่านมา

“ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย” คร้ังท่ี ๑” : ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรง

คุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ (ภาคการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน ส�านักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง) ดังนี้

- วันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมร�าไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า  

  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๑ คน

- วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม ร�าไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า 

  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๗ คน

“แนวทางการขับเคล่ือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ           

นครแม่สอด” โดยจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น ๒ ครั้ง ดัง

 - ครั้งที่ ๑ แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

   “นครแม่สอด” วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้อง

   กรุงเทพ ๒ ชั้น M  โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

   ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๔๐ คน

- ครั้งที่ ๒ แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

   “นครแม่สอด” วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

   ณ ห้องแม่สอดบอลรูมโรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท จ. ตาก

   ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ๘๐ คน”

“โครงการสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการ

ด�าเนินงานของรัฐสภาตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของ  Inter – Parliamen-

tary Union (IPU)” จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องร�าไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า ผู้เข้าร่วม

สัมมนา ๒๖ คน (ประกอบด้วยผู้แทนจากส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรอิสระอื่นๆ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม 

NGOs และภาคเอกชน)
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ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

สัมมนา

“ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหาร

ระบบราชการ” วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชาธิปก สถาบัน              

พระปกเกล้า ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๘๖ คนประกอบด้วย เครือข่ายวิจัย นักวิชาการ 

นักศึกษา ปปร. ๑๔  ปรม. ๑๐ ปศส. ๙ ผู้สนใจทั่วไปและผู้สื่อข่าว

“Social  Cohesion in Southeast Asia”  การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็น Social 

Cohesion ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน กรุงเทพฯ กระทรวงการต่างประเทศและองค์การ

เพื่อความร่วมมือและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic 

Co-operation and Development – OECD) ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุม

นานาชาติ หัวข้อ Social  Cohesion in Southeast Asia เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับ

เร่ือง Social Cohesion ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเชิญ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเก่ียวกับเร่ือง Social Cohesion มาพูดคุยแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นร่วมกัน โอกาสนี้ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 

เข้าร่วมเป็นวิทยากรน�าเสนอผลงานในหัวข้อที่ ๓ เรื่อง Experiences and good 

practices in public policy making towards improving social cohesion : A 

Case of Thailand  มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน

“การขับเคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ียั่งยืน (Public 

Involvement in Sustainable Development of the Justices System)” : ประชุม

ทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๙ จัดโดยส�านักงานกิจการ

ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม แกรนด์ 

ไดมอนด์ บอลรูม อาคารคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค      

เมืองทองธานี สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัย กลุ่มย่อยที่ ๑ สิทธิ 

หน้าที่ พลเมือง : พัฒนาสู่สังคมที่เป็นธรรม  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยน�า

เสนองานวิจัย ๓ เรื่อง คือ การสร้างพลังงานด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้

: การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนา

ชุมชนที่ยั่งยืน น�าเสนอโดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล  นางสาวปัทมา สูบก�าปัง  และ 

นางสาวฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ และมีผู้วิพากษ์ ๒ คน คือ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต 

และดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“การพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศญี่ปุ ่น” ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม 

๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชาธิปก ผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน 

“คนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้งครั้งใหม่” วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม

มิราเคิลแกรนด์ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ คน 

“การเลือกตั้ง’๕๔ : นโยบายการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น” วันอังคารที่ ๒๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม     

รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๐๐ คน

“ก้าวรุก ต้ังรับ ภัยพิบัติ : บทบาทท้องถิ่นไทย” วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๘๓ คน

“โครงการการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมเพ่ือการ

เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร”

  - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

    วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน

  - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

     วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓  ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน

  - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ ณ ท่าอากาศยานเชียงราย 

     วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔  ผู้เข้าร่วม ๖๐ คน

  - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔  ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน 

  - จัดสัมมนา บรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมกับการสร้างมาตรฐานในการ

    ท�างาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

     ผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน

  - จัดสัมมนาใหญ่ ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

    ผู้เข้าร่วม ๑๗๐ คน
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ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“บทบาทของวุฒิสภาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย” เมื่อวันที่  

๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของสมาชิกวุฒิสภา ตามกรอบของรัฐธรรมนูญให้แก่สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งความ

เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานอันได้แก่ การพิจารณาร่างกฎหมาย การอภิปราย

ในรัฐสภา และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องส�าคัญ

ที่ต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มาบรรยายเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์

และผลกระทบจากการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงข้อพึงระวังในการ

ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่อันจะเข้าข่ายการทุจริตประพฤติมิชอบ  ภายในงานวัน

แรกยังมีการบรรยายหัวข้อ บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในกระบวนการนิติบัญญัติ 

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และในวันที่สองได้จัดเวทีอภิปรายในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาไทย” 

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานกลั่นกรองกฎหมายและงาน

กรรมาธิการ รวมทั้งแนวโน้มการท�างานร่วมกันระหว่างวุฒิสภาและสภาผู้แทน

ราษฎร ซึ่งมีผู้ร่วมอภิปรายคือ นายนิคม ไวยรัชพานิช นายวิทยา แก้วภราดัย 

นายวิทยา บูรณศิริ นายเกียรติชัย พงศ์พานิชย์ และรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร 

ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ด�าเนินรายการ มีผู้เข้าร่วม   

๑๕๒ คน อาทิ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาและแบบเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐสภา

ตลอดจนส่ือมวลชน

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มิติใหม่แห่งอาเซียน”  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๔ (ร่วมกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศ) ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๐๐ คน

“ปัญหา MOU พ.ศ. ๒๕๔๔ : เขตไหล่ทวีปไทย – กัมพูชา ไทยเสียเปรียบ

จริงหรือ?”  ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ คน

บรรยายพิเศษ  

“ประเทศไทยกับอาเซียน : มิติทางการเมืองและความมั่นคง” โดย 

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๐ วัน

ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชาธิปก สถาบัน

พระปกเกล้า

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศญ่ีปุ่น (The Development 

Process of Democracy in Japan)” ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔  เวลา 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ  ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า  โดยได้รับเกียรติ

จาก  Assoc. Prof. Kaoru Iokibe รองศาสตราจารย์ประจ�า  Institute of Social 

Science, The University of Tokyo 

“การปกครองท้องถิ่น : การพัฒนาเมืองสู ่ธรรมาภิบาล” เมื่อวันที่ ๔ 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  โดย Mr. Lloyd Halverson ผู้บริหารการปกครองอาวุโส

เมือง Camas มลรัฐวอชิงตัน โดยมี รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อ�านวยการวิทยาลัย

การเมืองการปกครอง และ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธี

และธรรมาภิบาล ให้การต้อนรับ  

“การเมืองของการบริหารเศรษฐกิจไทย” ส�าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้น

สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับผู้ บริหารระดับสูง ณ ห้องสุโขทัยธรรม

ราชา สถาบันพระปกเกล้า วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

แถลงผลงานวิจัย “การศึกษาเพื่อเสริมความซ่ือตรงในสังคมไทย” เน่ืองในงานสัมมนาระดม

ความคิดเห็น “องค์กรต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ” วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔  

ณ ห้องประชุม ๙๐๑ ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน น�าเสนอผลการวิจัยแก่ผู้แทน

องค์กรต้นแบบความซื่อตรง ประมาณ ๕๐ คน ร่วมเป็นคณะวิทยากรระดมความ

คิดเห็นผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ข้าราชการระดับสูง นักวิชาการ สื่อมวลชน 

องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

“การศึกษาเพื่อเสริมความซ่ือตรงในสังคมไทย” วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุม สถาบันพระปกเกล้า น�าเสนอผลการวิจัยแก่ผู้แทนจากภาคส่วน

ต่างๆ จ�านวน ๑๑๙ คน

“การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย” วันที่ ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

สิ่งพิมพ์เผยแพร่ หนังสือ

“คุณภาพสังคมเพื่อคุณภาพประเทศไทย”  จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

“บทสรุปรายงานการศึกษาเร่ือง มาตรการและกลไกในการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

“มองอดีต แลอนาคต วัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ 

และความ พึงพอใจต่อการบริหารของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓” 

จ�านวน ๖๐๐ เล่ม  
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“การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการออกเสียงประชามติและ

พฤติกรรมการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ๒๕๕๐ จังหวัด

มหาสารคาม” จ�านวน ๑๕๐ เล่ม

“การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการออกเสียงประชามติและ

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๕๕๐ จังหวัดขอนแก่น” 

จ�านวน ๑๕๐ เล่ม

“การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการออกเสียงประชามติและ

พฤติกรรมการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ๒๕๕๐ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร” จ�านวน ๑๕๐ เล่ม

“รายงานผลการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความพึงพอใจ

ต่อการบริการสาธารณะและการท�างานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และสรุปผลการส�ารวจ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือ

ส�าหรับนักบริหารท้องถิ่นยุคใหม่” จ�านวน ๑,๕๐๐ เล่ม

“สรุปโครงการที่ได้รับรางวัลรางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๔”  

จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” 

โดย อ.วรเจตต์ ภีรัตน์ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“สรุปโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล” 

จ�านวน  ๘,๐๐๐   เล่ม

“การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

จ�านวน ๑,๕๐๐ เล่ม

“คู่คิดคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนส�าหรับนักบริหารท้องถิ่น” 

จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ :

นครแม่สอด” จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

“เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย” จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

“การปกครองท้องถิ่นในประเทศเม็กซิโก” จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“ข้อมูลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น” จ�านวน ๓๐๐ เล่ม (พิมพ์ซ�้า)

“คู่มือพ่อแม่ยุคใหม่รู้ทันปัญหาลูก” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“โรงเรียนเพื่อสร้างส�านึกพลเมือง” จ�านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม

“รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และ

แนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี”  จ�านวน ๑๙,๐๐๐ เล่ม

“วิพากษ์รัฐธรรมนูญไทย” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“การเจาะระบบเลือกตั้งไทย” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน” 

จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“ข้อเสนอในการออกแบบระบบบริหารงานคลังสาธารณะของไทย” 

จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน” 

จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“บทวิเคราะห์ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น” 

จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

“บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายเกี่ยวกับรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

“บทเรียนบางประการในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกา” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

“บทความร่างกฎหมายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการกระจายอ�านาจ” 

จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

“บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม

อันตราย” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

“บทวิ เคราะห ์ร ่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์” จ�านวน ๘๐๐ เล่ม

“การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา ป ี  ๒๕๕๑ : 

กรุงเทพมหานคร” จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

“การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี ๒๕๕๑ : จังหวัด

มหาสารคาม” จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

“การศกึษาพฤตกิรรมการเลือกตัง้สมาชกิวฒุสิภา ปี ๒๕๕๑ : จงัหวดัชลบุร”ี 

จ�านวน ๓๐๐ เล่ม

“การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี ๒๕๕๑ : จังหวัดตรัง” 

จ�านวน ๓๐๐ เล่ม
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ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย เรื่อง  

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง” 

จ�านวน ๗๐๐  เล่ม

“ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย  เรื่อง  

การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา” จ�านวน ๗๐๐  เล่ม

“นักการเมืองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี” จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

“กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย” จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

“แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย” จ�านวน ๕๐๐  เล่ม

“การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย” จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

“การเมืองภาคพลเมือง” จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.๒๕๕๐ ฉบับแก้ไข” 

จ�านวน ๑๐,๐๐๐  เล่ม

“ความขัดแย้งหลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา” จ�านวน  ๘๐  เล่ม

“ปัญหาความขัดแย้งแนวทางการป้องกัน” จ�านวน ๘๐ เล่ม

“รายงานประจ�าปีสถาบันพระปกเกล้าปี ๒๕๕๓” จ�านวน ๓,๐๐๐ เล่ม

“กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย” จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม (พิมพ์ซ�้า)

“รายงานผลประมวลจริยธรรม ส�าหรับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด” 

จ�านวน ๕๐๐ เล่ม

แผ่นพับ / เอกสารเผยแพร่

“โครงการศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชน”  

จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

“มารู้จักกับความซื่อตรงกันเถอะ”  จ�านวน ๕,๐๐๐ เล่ม

“พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จ�านวน ๒,๔๐๐ ชุด

“แนะน�าสถาบันพระปกเกล้า” ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๕,๐๐๐ 

ฉบับ รวม ๑๐,๐๐๐ ฉบับ

“แนะน�าห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า” ๘,๐๐๐ ฉบับ

“ความเสมอภาค”  จ�านวน ๕,๐๐๐ ฉบับ

“วิธีและกระบวนการสานเสวนาเครื่องมือสื่อสารอย่างสันติ”  

จ�านวน ๕,๐๐๐  ฉบับ

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

“การไกล่เกลี่ยคนกลาง” จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น

“ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา” จ�านวน ๕,๐๐๐ ฉบับ

“สิทธิมนุษยชน” จ�านวน ๑๐,๐๐๐   แผ่น (พิมพ์ซ�้า)

“ใบความรู้เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตย” จ�านวน ๕,๐๐๐ ชุด

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

“เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตร ปปร.  กลุ่มวิชาละ ๒๐๐ เล่ม

กลุ่มวิชาที่ ๑ วิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 

โดย รศ. วุฒิสาร ตันไชย

กลุ่มวิชาที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย : นโยบายและทางเลือก 

โดย รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

กลุ่มวิชาที่ ๓ โลกาภิวัตน์ (Globalization): ผลกระทบต่อประเทศไทย 

โดย ศ. ดร.สุรชัย ศิริไกร

กลุ่มวิชาที่ ๔ ประมุขศิลป์เพื่อการพัฒนา และการจัดการการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดย รศ. ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล

กลุ่มวิชาที่ ๕ การพัฒนาการเมืองไทย 

โดย ศ. นรนิติ เศรษฐบุตร

กลุ่มวิชาที่ ๖ กระบวนการท�างานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 

โดย ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม

กลุ่มวิชาที่ ๗ การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 

โดย รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต

กลุ่มวิชาที่ ๘  ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 

โดย รศ. ดร.อุดม รัฐอมฤต”

จดหมายข่าวสถาบัน

“จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้าภาษาไทย” จัดพิมพ์เป็นประจ�าทุกเดือน 

๑๒ ฉบับ/ปี ฉบับละ ๕,๐๐๐ เล่ม จัดพิมพ์จ�านวนทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ เล่ม

“จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้าภาษาอังกฤษ” จัดพิมพ์เป็นประจ�าทุก 

๔ เดือน ๓ ฉบับ/ปี ฉบับละ ๒,๐๐๐ เล่ม จัดพิมพ์จ�านวนทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ เล่ม
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ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

ส่ิงพิมพ์อื่นๆ 

สมุดดีดเร่ือง “แหวนวิเศษ”  จ�านวน ๑,๕๐๐ เล่ม

สมุดกิจกรรมเสริมความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในนิทรรศการถาวร 

พิพิธภัณฑ์ฯ ๔ แบบ จ�านวน  ๒๐,๐๐๐ ชุด

โปสเตอร์รณรงค์เรื่อง “ความซื่อตรง” ๓,๐๐๐ แผ่น

รายการวิทยุ รายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” ออกอากาศ 

FM ๘๗.๕ Mhz ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ

วิดีทัศน์โครงการส่งเสริมนวัตกรสังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ที่ด�าเนินการในองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลคลองพน จ. กระบี่ จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

สปอตแอนิเมชันรณรงค์ส่งเสริมทัศนคติ “การอยู่ร่วมกันบนความ    

แตกต่าง” จ�านวน ๑,๐๐๐ แผ่น

เครือข่าย จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขึ้นใหม่ จ�านวน ๖ ศูนย์ คือจังหวัดแพร่ 

ล�าพูน ก�าแพงเพชร สุพรรณบุรี ปทุมธานี และสงขลา รวมศูนย์พัฒนาการเมือง

ภาคพลเมือง ทั่วประเทศขณะนี้มีจ�านวนทั้งสิ้น  ๔๘ ศูนย์

ฐานข้อมูล และ

สารสนเทศสถาบัน

พระปกเกล้า

องค์ความรู้การจัดการความขัดแย้ง http://kpi2.playwebagency.com

การเมืองการปกครอง http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php

รางวัลพระปกเกล้า http://www.kpi.ac.th/kpiaward/

การเมืองภาคพลเมือง http://www.kpi.ac.th/ppd/

เว็บไซต์ จ�านวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบัน รวมทั้งสิ้น ๑๓๒,๒๕๖ ราย 

และ ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล  ๔๑๘,๕๔๔ ราย

ห้องสมุด จ�านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  ๒๘,๓๓๖ ราย

รถเผยแพร่

ประชาธิปไตย

- โรงเรยีนวดัโพธนิมิติ อ�าเภอปากเกรด็ จ. นนทบรุ ีวันศุกร์ที ่๑๔ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์ประชาสัมพันธ ์ สถาบันพระปกเกล้า น�ารถเผยแพร่

ประชาธิปไตยร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เร่ืองการเมืองและหน้าที่พลเมือง ใน

กิจกรรมงาน Open House ของโรงเรียนวัดโพธินิมิต ภายในงานมีนักเรียนจาก

โรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนวัดโพธินิมิต โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย โรงเรียน

ผาสุกมณีจักร โรงเรียนบ้านคลองเกลือ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน  

กิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจได้แก่ การเรียนรู้เร่ืองหน้าที่พลเมืองผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  เกมค�าถามนาทีทองเกี่ยวกับความรู ้รอบตัวด้านสังคมและ

การเมืองไทย และกิจกรรมเล่านิทานเรื่องฤาษีกับลิง เป็นต้น 

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมร่วมกับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

วันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้

เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว และมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ

- จัดกิจกรรมที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน ๑,๑๙๙ คน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โรงเรียนที่จัด

กิจกรรมรถประชาธิปไตย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ซึ่งก�าลังมีงานวิชาการ

ประจ�าปี  โรงเรียนช�าฆ้อพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่สุดใน

ประเทศไทย คือมีนักเรียนเพียงสองร้อยกว่าคน  และโรงเรียนระยองวิทยาคม 

โรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดระยองที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสร้าง

ส�านึกพลเมืองภาคตะวันออก (Project Citizen) จากสถาบันพระปกเกล้า

- จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เกี่ยว

กับประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีให้แก่เยาวชนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ ๑-๕  สิงหาคม 

๒๕๕๔  ในเส้นทางภาคเหนือจ�านวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย ๑.โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก ๒.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ๓.โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์  ๔.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และ   

๕.โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ. สุโขทัย โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและ

รับฟังการบรรยายทั้งหมดกว่า ๑,๕๐๐ คน

- จัดกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชัยนาท ในงานสัปดาห์สะพานข้าม

แม่น�้าแคว จ. กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  และในโอกาส

เดียวกันนี้ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัด

ชัยนาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท

สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว ทรงมีพระชนมมายุครบ ๘๔ พรรษา รถเผยแพร่

ประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้ เรื่องการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ณ โรงเรยีนเทศบาลบ้านกล้วย 

จังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งสองกิจกรรมมีนักเรียน นักศึกษา 

เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน
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ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมเผยแพร่

อื่นๆ

จัดโครงการ “การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เมืองพัทยา” วันที่ ๑๘ – ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

จ.ชลบุรี และ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท  อ. ปากช่อง  จ. นครราชสีมา อบรมพนักงาน

และลูกจ้าง เมืองพัทยา จ�านวน ๔๙ คน โดยใช้เนื้อหาและกระบวนการอบรม 

ตามหลักสูตร People’s Audit (ระยะสั้น ๓๔ ชั่วโมง)

เวที “สานเสวนาหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหารอบกว๊านพะเยา” วันที่ 

๑-๒ กุมภาพันธ ์  ๒๕๕๔ ณ ห ้องประชุมเบญจรงค ์ โรงแรมเกตเวย ์                                

อ. เมือง จ. พะเยา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบกว๊านพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ ๑ 

จ�านวน ๘๐ คน วันที่ ๒ จ�านวน ๖๗ คน หลังเสร็จส้ินกิจกรรม ทุกฝ่ายมีแนวทาง/

ข้อตกลงในการแก้ไขปัญหารอบกว๊านพะเยาร่วมกัน โดยตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

โครงการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน (UN Joint Programme on Integrated Highland Livelihood 

Development in Mae Hong Son) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาทุนทาง

สังคมและค้นหาความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนใน ต.หมอกจ�า

แป่ อ.เมือง และ ต.ถ�้าลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุม วันที่ ๓-๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ  ศาลาประชาคม อบจ.แม่ฮ่องสอน มีกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมกิจกรรม รวม ๕๖ คน  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น ๗๖ คน ผู้เข้า

ร่วมประชุมเข้าใจและรู้ถึงทุนทางสังคมที่มีในพื้นที่ของตน ได้แผนปฏิบัติการเพ่ือ

การพัฒนาอาชีพโดยค�านึงถึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ของแต่ละต�าบล

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทย

ซื่อตรง” น�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ

ซ่ือตรงในสังคมไทย” เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ ๒๑-๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม และฮอลล์ ๙  อิมแพค 

เมืองทองธานี สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน

เชิงคุณธรรม ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

โครงการศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ ่มเยาวชน 

สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร ได้เข้าสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและ

สมาชิกชมรม “ชมรมซื่อตรงรณรงค์ความซื่อสัตย์” และเข้าร่วมสังเกตการณ์การ

จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม พร้อมบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การ

ด�าเนินกิจกรรม เตรียมรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับโครงการฯ

โครงการศึกษานวัตกรรมการสร้างความซื่อตรงในกลุ ่มเยาวชน 

สังเกตการณ์การจัดกิจกรรม “ชมรมซื่อตรงของโรงเรียนหนองกี่

พิทยาคม” วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 

อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ วางแผนเข้าสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิก          

“ชมรมซื่อตรง” พร้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว 

การด�าเนินกิจกรรมชมรมซื่อตรง

โครงการเสริมสร้างพลังทางกฎหมายแก่ภาคประชาชน ประชุมและ

ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะท�างานตามบันทึกข้อตกลงเบื้อง

ต้น วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ อูปแก้วรีสอร์ท อ. ปัว  จ. น่าน ผู้เข้า

ประชุมและเข้าร่วมการติดตามผลจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้น�าองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้น�าชุมชน จ�านวน ๖๒ คน

จัดกิจกรรม “สานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ

การเป็นวิทยากร” โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการจัดการ

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก ศึกษาเข้าร่วม ๑๗ คน

ร่วมจัดกิจกรรมและเป็นทีมวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง อบรมเยาวชนมหาวิทยาลัยเอกชนใน

ภาคกลาง วันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดนครปฐม

จดัการถอดบทเรยีนแก่ นกัศึกษา มหาวทิยาลยับรูพา และมหาวทิยาลยั

ธุรกิจบัณฑิตย์ในวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  (๒๕ คน) 

ภาคผนวก
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“โครงการระดมสรรพก�าลังเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ ส�าหรับเด็ก

และเยาวชนปี ๒๕๗๐ (ภาคส่วนการเมือง)

สถาบันพระปกเกล้า ด้วยความร่วมมือจากสภาองค์กรพัฒนาเด็ก และเยาวชนใน

พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการ

ระดมสรรพก�าลังเพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ ส�าหรับเด็ก และเยาวชนปี ๒๕๗๐ 

ภาคส่วนการเมืองขึ้น โดยเป็นการระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในแวดวงการเมือง ทั้งการเมืองส่วนกลาง และการเมืองส่วนท้องถิ่น เพื่อ      

ร่วมกันก�าหนดวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมส�าหรับเด็ก และเยาวชน จ�านวน     

๑๐๐ คน โดยจะสามารถน�าไปบูรณาการร่วมกันกับวิสัยทัศน์แห่งชาติ ส�าหรับ

เด็ก และเยาวชนที่มาจากการระดมความคิดเห็นในภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มีความครอบคลุมในการเป็นวิสัยทัศน์แห่งชาติอย่างแท้จริง

ต่อไป โดยจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ ๕  เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๘.๐๐ –           

๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

“โครงการแสวงหาแนวทางการอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

โครงการฯมีการจัดการพูดคุยแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และด�าเนินการจัดเวทีเพื่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ร่วมกับ เวทีกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มนักศึกษาและโต๊ะครู กลุ่ม

ประมงพื้นบ้าน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้น�าศาสนา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ได้รับ       

ผลกระทบ กลุ่มการเมืองระดับชาติ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มคนไทยจีน 

กลุ่มส่ือมวลชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ต้องหาคดีความมั่นคง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น 

กลุ่มปัญญาชนมุสลิม กลุ่มข้าราชการทหาร ต�ารวจ พลเรือน กลุ่มคนไทยพุทธ 

กลุ่มอดีตแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ และกลุ่มนักเรียนเยาวชนไทยพุทธ เป็นต้น 

ระยะเวลาด�าเนินการโครงการ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ภาคผนวก

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการ 
 พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 
 และสันติวิธี

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

เครือข่ายในประเทศ ๑. กระทรวงการต่างประเทศและองค์การเพื่อความร่วมมือและ

พัฒนาการ ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development – OECD) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า

ประชุมนานาชาติ หัวข้อ Social  Cohesion in Southeast Asia การสัมมนา

เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง Social Cohesion ในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ้  โดยเชิญนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง Socia l  

Cohesion มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล            

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา 

นอกจากนี้ยังร่วมเป็นวิทยากรน�าเสนอผลงานในหัวข้อที่ ๓ เร่ือง Experi-

ences and good practices in public policy making towards improving 

social          cohesion : A Case of Thailand วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

ณ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน ๕๐ คน

๒. สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง

คุณธรรม ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

และหน่วยงานเครือข่าย ภายใต้งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 

๕ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม และฮอลล์ ๙ อิมแพค เมืองทองธานี 

- วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ 

- วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า              

(รศ.วุฒิสาร ตันไชย) กล่าวสุนทรพจน์งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในนาม

สถาบันพระปกเกล้า และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญา

แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ (แผน ๕ ปี)

-  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย

และพัฒนา  น�าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซ่ือตรง

ในสังคมไทย”
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๓. ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๙ “การขับ

เคลื่อนพลังสังคมสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน” (Public In-

volvement in Sustainable Development of the Justices System) จัดโดย

ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม   สถาบันพระปกเกล้า ได้

ร่วมน�าเสนอผลงานวิจัย กลุ่มย่อยที่ ๑ สิทธิ หน้าที่ พลเมือง : พัฒนาสู่

สังคมที่เป็นธรรม  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยน�าเสนองานวิจัย ๓ 

เรื่อง คือ

- การสร้างพลังงานด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ : การแก้ไขปัญหา

ท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม   

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย 

- การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์  ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี”

๔. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยส�านักส่งเสริมการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีระดมความคิดเห็นศูนย์พัฒนาการ

เมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า“จาก อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต การ

ขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่” จ�านวน ๕ ครั้ง ผู้เข้ารับการ

อบรมจ�านวน ๑๙๔ คน ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่องการพัฒนาการท�างานของศูนย์พัฒนาการเมืองฯ และ

ร่วมสรุปเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย” 

ตลอดจนเรียนรู้เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาการเมืองฯ ที่ได้จัดท�าขึ้น และเข้าร่วมประชุม

วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปี ๒๕๕๓ เรื่อง “คุณภาพสังคมกับคุณภาพ

ประชาธิปไตยไทย” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชด�าเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรม ๔๓ คน

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ส�าหรับศูนย์พัฒนาการเมืองฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

ภาคตะวันตก ๑๔ จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา นครนายก กาญจนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี 

เพชรบุรีและสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม

รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก ผู้เข้ารับการอบรม ๓๗ คน
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ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ส�าหรับศูนย์พัฒนาการเมืองฯ ภาคใต้ ๙ จังหวัด ประกอบ

ด้วย  ชุมพร ระนอง  สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง สตูล 

และปัตตานี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมทวินโลตัส 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้เข้ารับการอบรม ๓๔ คน

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ส�าหรับศูนย์พัฒนาการเมืองฯ ภาคเหนือ ๘ จังหวัด ประกอบ

ด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ล�าปาง สุโขทัย และ

พิษณุโลกระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ. เมือง 

จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมอบรม ๔๐ คน

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ส�าหรับศูนย์พัฒนาการเมืองฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑ 

จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สกลนคร 

อุบลราชธานี เลย หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมาและกาฬสินธุ์ 

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีผู้

เข้าร่วมอบรม ๔๐ คน

และในปี ๒๕๕๔ ได้จัดตั้งศูนย์ข้ึนใหม่ จ�านวน ๖ ศูนย์ คือจังหวัดแพร่ ล�าพูน 

ก�าแพงเพชร สุพรรณบุรี ปทุมธานี และสงขลา

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สู ่อสม.

เช่ียวชาญ ๔๕ 

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) สู ่อสม.เช่ียวชาญ และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้วยการพัฒนาทีมวิทยากรระดับจังหวัดให้มีความรู้ 

ทักษะ และสามารถถ่ายทอดกระบวนการส่งเสริม พัฒนานโยบายสาธารณะ   

เพื่อสุขภาพให้แก่ อสม. ในพื้นที่และชุมชน” โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นี้

ได้จัดอบรมทีมวิทยากรโดยใช้หลักสูตรเสริมสร้างส�านึกพลเมืองของสถาบันพระ 

ปกเกล้า ให้แก่ทีมวิทยากรของ อสม. ระดับจังหวัดๆละ ๕ คน ใน ๔ ภาค ได้แก่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรม

และพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๐๐ คน

ภาคเหนือ วันที่ ๒๘-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา

สุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมอบรม ๘๕ คน
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ภาคกลาง วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม จ�านวน

ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๒๕ คน

ภาคใต้ วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ

ภาคประชาชนภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมอบรม ๗๕ คน

นอกจากเนื้อหา และกระบวนการในการอบรมตามหลักสูตรเสริมสร้างส�านึก

พลเมืองของสถาบันพระปกเกล้าแล้ว ในการอบรม อสม. ได้มีการน�า

นวัตกรรมการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ด้วย อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง 

นโยบายสาธารณะ โดยรศ. วุฒิสาร  ตันไชย รองเลขาธิการ ด้วยการบรรยาย

ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เนต (Teleconference), การ

สร้างสรรค์กลุ่มค�าต่างๆ ที่มีความหมายในเชิงบวกในเกมต่อความยาว...     

สาวความคิด และการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ การวาดภาพ 

ระบายสี และน�ามาผลิตเป็นเข็มกลัด

๖. โครงการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารองค์การ

สถาบันพระปกเกล้า โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้จัดการประชุมตามโครงการ

สร้างเครือข่ายนักสื่อสารองค์การขึ้นในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์การภายในศูนย์ราชการ  

รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริม

สร้างความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก
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๗. สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคล

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือว่าด้วยความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แก่ประชาชน (MOU) มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการไกล่เกลี่ยฯ และการจัดการ

ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรม

เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ และร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการ

สัมมนาสรุปและถอดบทเรียนในการด�าเนินงานตามโครงการพัฒนาความร่วม

มือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน พร้อม

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) โดยมี ศ. ดร. บวรศักดิ์ 

อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสุวณา สุวรรณจุฑะ อธิบดี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เป็นประธานในพิธีเปิด และลงนามความ     

ร่วมมือ พร้อมด้วย นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท โดย

มีสาระส�าคัญของความร่วมมือด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและ

ประนีประนอมข้อพิพาท และวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม 

ข้อพิพาท พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม      

ข้อพิพาท ส�าหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพ”

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษ เร่ือง “การส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อ

พิพาท” โดย ศ. ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

นางสุวณา สุวรรณจุฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการบรรยาย

พิเศษ เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี” โดย ศ.นพ.วันชัย         

วัฒนศัพท์ ผู้อ�านวยการหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สถาบัน

พระปกเกล้า  และการน�าเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานภาคีความร่วมมือ

การจัดการความขัดแย้งของชุมชนอีกด้วย
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เครือข่าย

ต่างประเทศ

๑. เครือข่าย Asian Barometer 

 อบรมหัวข้อ “Comparative Statistical Analysis” และ Workshop  เรื่อง 

“การวิจัยเปรียบเทียบการวัดระดับประชาธิปไตยระหว่างประเทศ” โดย 

Dr.Alex Chang วิทยากรจากประเทศไต้หวัน วันที่ ๑๓-๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ณ ห้องห้ากันยา  สถาบันพระปกเกล้า  ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ พนักงาน

ของสถาบันพระปกเกล้า และนักวิจัยจากประเทศฟิลิปปินส์ รวม ๑๕ คน

๒. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Citizen Assessment 

of Democracy” จัดโดย University of the Philippines National College 

of Public Administration ร่วมกับ Governance and International IDEA  

วันที่ ๒๙-๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

๓. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Regime Support 

in Southeast Asia” จัดโดย Asian Barometer Survey ร่วมกับ Lembaga 

Survei Indonesia (LSI) วันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย

๔. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “Comparative Social 

Quality in Asia-Pacififfic” จัดโดย Institute for Social Development and 

Policy Research, Seoul National University วันที่ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

๕. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ สิงหาคม  

๒๕๕๔  ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

๖. เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ “Democracy and Development: The 

Global Challenges for Civil Society” จัดโดยโครงการ Asian Barometer 

Survey (ABS) วันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ กรุงไทเป ประเทศ

ไต้หวัน  จัดโดย Taiwan Foundation of Democracy (TFD)  และเข้าร่วม

ประชุมนานาชาติภายใต้หัวข้อ “Democracy in East Asia and Taiwan in 

Global Perspective” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน วันท่ี ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๔ จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน

ประเภทกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

การต้อนรับคณะ

ดูงานทั้งใน

และต่างประเทศ

๑. รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ

คณาจารย์และพระนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในโอกาสเข้า

ทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันพระปกเกล้าและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

“บทบาทของพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองส่วน

ท้องถิ่นไทย” เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ  ห้องประชมุชัน้ ๖ 

พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

๒. คณะพระนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าเยี่ยมชมสถาบัน

พระปกเกล้า โดยส�านักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ

เรื่อง “พระพุทธศาสนา : ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาท้องถิ่น” และ “การ

บริหารกิจการการสงฆ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ให้แก่คณะพระนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซึ่ง ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อ�านวยการวิทยาลัย

การเมืองการปกครอง บรรยายพิเศษหวัข้อดังกล่าว ในวนัพฤหสับดทีี ่๑๗ และ 

๒๔  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีผ่่านมา

๓. คณะทูตสันติภาพสัญจรศึกษาดูงานด้านสันติวิธีฯ

วนัที ่๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ทีผ่่านมา ส�านักสนัติวธิแีละธรรมาภบิาล สถาบนั

พระปกเกล้า น�าคณะทูตสันติภาพสัญจรศึกษาดูงานด้านสันติวิธีและรับฟัง

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสันติภาพ

สู่เยาวชน” โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและ    

ธรรมาภิบาล ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า โดยมีกรรมการ

จากมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย), ผู้แทนจากสมาคมสหพันธ์

ครูแห่งชาติ, กรรมการจากศูนย์ประสานงานกลาง องค์การภาคเอกชน           

ต่อต้านยาเสพติด (ศ.อ.ส.) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ผู้แทน

จากสมาคมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกและคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน นอกจากการบรรยายพิเศษ

แล้วยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความขัดแย้งโดย               

สันติวิธีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ในการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายสันติวิธีในทุกภาคส่วน”
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๔. คณะผู้แทนการเลือกตั้งระดับสูงของประเทศอัฟกานิสถาน ศึกษาดูงาน

สถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา คณะผู้แทน

ประกอบด้วย ผู้แทนการเลือกตั้งระดับสูง กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ และมูลนิธิเพื่อการเลือกตั้งเสรีของ

ประเทศอัฟกานิสถาน เพ่ือศึกษาดูงานสถาบันทางการเมือง และกระบวนการ

ทางการเมือง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง  การมี

ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม โดยมี รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า รศ. ดร.นิยม รัฐอมฤต ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการเมือง

การปกครอง และ ดร.พิมล หรือตระกูล ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้การ

ต้อนรับ

๕. คณะผู้แทนจากสภาสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ศึกษาดูงานสถาบันพระ

ปกเกล้าเม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ที่ผ่านมาโดยฟังการบรรยายสรุป

หวัข้อ “สถาบนัพระปกเกล้ากบัการสนบัสนนุวชิาการเพือ่ส่งเสรมิกระบวนการ

นิติบัญญัติรัฐสภาไทย” และเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว โดยมี ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ดร.พิมล หรือตระกูล นักวิชาการช�านาญการต่างประเทศ นางวีรนุช พลนิกร 

ผู ้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์ฯ และนางสาวสุรางค์ อิงคเวทย์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเลขาธิการ ให้การต้อนรับ

๖. เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลียประจ�าประเทศไทยเข้าพบผู้บริหาร

สถาบันเม่ือวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ดร. พิมล หรือตระกูล นักวิชาการ

ผู ้ช�านาญการด้านการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. James Wise 

เอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลียประจ�าประเทศไทยและ Mr. Gareth         

Williams เลขานุการโท ฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ
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๗. คณะบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี กรมการพัฒนาชุมชน

เข้าเยี่ยมชมสถาบันพระปกเกล้า เม่ือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยศึกษา

ดูงานตามโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาผู้น�า โดยมีนายชนินทร์ ป้อมบุบผา พนักงานบริหารงานบุคคล 

แนะน�าข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันพระปกเกล้าเก่ียวกับการบริหารจัดการ

องค์การ นางสาวธีรพรรณ ใจม่ัน นักวิชาการ และนายภควัต อัจฉริยปัญญา 

พนักงานฝึกอบรม บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการ

ศึกษาอบรมของสถาบันฯ นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่

จัดการศึกษาฝึกอบรมและห้องสมุดสถาบัน

๘. คณะ BPA จากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานด้านการจัดการความ    

ขัดแย้งโดยสันติวิธี เม่ือวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ส�านักสันติวิธี

และธรรมาภิบาล ให้การต้อนรับคณะผู ้แทนจาก Bangladesh Public             

Administration On Conflffllflict Management and Negotiation Skills ซึ่งศึกษา

ดูงานด้านการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 

ผู ้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน          

พระปกเกล้าให้การต้อนรับ

๙. คณะผู้บริหารสถาบัน พบประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน    

เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้า รศ. วุฒิสาร ตันไชย และนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้าพร้อมคณะได้เข้าพบ ฯพณฯ นายลินโป นัมเก เพนโจ 

(H.E.,Mr.Lyonpo Namgye Penjor) ประธานสภาที่ป รึกษาแห ่ง                           

ราชอาณาจักรภูฎาน เพื่อปรึกษาเรื่องการด�าเนินงานอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของวุฒิสภาประเทศภูฏานและร่วมแลกเปลี่ยนทัศนการ

ด�าเนินงานเกี่ยวกับรัฐสภาของทั้งสองประเทศ
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๑๐. หัวหน้าคณะกรรมการกาชาดสากลประจ�าประเทศไทย เย่ียมสถาบัน    

พระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ Mr.Jacques Stroun, หัวหน้า

คณะกรรมการกาชาดสากลประจ�าประเทศไทย (International Committee 

of the Red Cross – ICRC, Regional Delegation Bangkok) ได้เข้า          

เยี่ยมชมสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ประจ�า

ประเทศไทย โดย ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะให้การ

ต้อนรับ

๑๑. คณะผู ้บริหารให ้การต ้อนรับคณะ Pak is tan Ins t i tu te fo r                                    

Parliamentary Services เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔                        

ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.วุฒิสาร ตัน

ไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

Pakistan Institute for Parliamentary Services ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อเข้า

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ด�าเนินงานด้านการเมือง การปกครองและรัฐสภาของไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชม

อาคารห้องเรียน ห้องประชุมต่างๆ ของสถาบันภายในศูนย์ราชการ              

เฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Sohail Mahmood 

เอกอัครราชทูตประจ�าสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และผู้แทนจาก Konrad 

Adenauer Stiftung  เข้าร่วมด้วย

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
 เจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

กจิกรรมเผยแพร่ความ

รู้พระปกเกล้าศึกษา

๑. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ มูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทย องค์การ

สวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดกิจกรรม 

“Happy Family Day” โดยการจัดนิทรรศการออกบูท ณ สวนสัตว์ดุสิต 

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจัดเพื่อให้ครอบครัวสมาชิกของ

โครงการได้พบปะแหล่งเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วม

กิจกรรมสันทนาการต่างๆ

๒. พิพิธภัณฑ์ฯจัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์ฯ หรรษา” วันที่ ๘ มกราคม 

๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ ๘๐๐ คน 

โดยในงานมีกิจกรรมฐานต่างๆ ๖ ฐาน คือ  ๑. ฐานควักหัวใจ ๒.ฐานเอื้อม

ไม่ถึง ๓.ฐานความลับในใจ ๔.ฐานชอบเขาก็ไปบอกเขา ๕. ฐานเก้าอี้ที่

ว่างเปล่า และ๖.ฐานหากันจนเจอ ซึ่งผู ้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเข้าร่วม

กิจกรรมในทุกฐานและส่งบัตรประทับตราลุ้นรางวัล

๔. สานสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์และชุมชน เม่ือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จัด

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์และชุมชน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และเพื่อให้ชุมชนสามารถน�า         

องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม โดยกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยายและเสวนา หัวข้อ       

การบรรยาย “การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย          

ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เสวนา “เร่ืองกิน เร่ืองเที่ยว เร่ืองเดียวกัน” โดย นายระพี

พัฒน์ เกษโกศล เจ้าหน้าที่ กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และนาย

อุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อ�านวยการอาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ มีผู้      

เข้าร่วมจากชุมชนรอบพิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้น ๓๘ คน
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กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

๕. กิจกรรม “ครอบครัวประชาธิปไตย” พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จัดกิจกรรม “ครอบครัว

ประชาธิปไตย” โดยได้เชิญเด็กด้อยโอกาสจากบ้านราชวิถีเข้าร่วมกิจกรรม 

รูปแบบกิจกรรมนั้นเป็นลักษณะการน�าชม การตอบค�าถามจากความรู้ที่

ได้รับ การเล่นเกมก่อร่างสร้างประชาธิปไตย และเกมประชาธิปไตยที่หาย

ไป โดยมีเด็กและผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรม ๕๒ คน

๖. จัดกิจกรรม “ยลพิพิธภัณฑ์ฯผ่านความรู้สึก” เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๔  โดยได้เชิญเด็กนักเรียน และครูโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ 

๖๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และเปิดจินตนาการให้

กับกลุ่มเด็กกลุ่มน้ี โดยการรับรู้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงภายในพิพิธ

ภัณฑ์ฯ ด้วยการเดินฟังบรรยาย การได้สัมผัสกับเครื่องราชภัณฑ์ และ    

ร่วมเล่นเกมนันทนาการต่างๆ

๗.  จัดกิจกรรม  “ความผูกพันระหว่างพิพิธภัณฑ์ฯกับเด็กในชุมชน” เมื่อ

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔  โดยได้เชิญชวนเด็กๆ ในชุมชนนางเลิ้ง ชุมชน

วัดราชนัดดา และชุมชนป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนบริเวณใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความผูกพัน

ท�าให้เกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นของพวกเขา

เอง เกิดความรักและห่วงแหนน�ามาซึ่งการร่วมกันดูแลรักษา โดยมีเยาวชน

ในชุมชนเข้าร่วม ๔๘ คน

๘. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มุ่งเน้นงานบริการ

การศึกษามากขึ้นโดยผลิตส่ือการศึกษาชนิดต่างๆ ให้แก่นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาทิ สมุดดีดเรื่อง “แหวนวิเศษ” ซึ่งน�ามา

จากภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

สมุดกิจกรรมเสริมความรู ้ที่ เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในนิทรรศการถาวร 

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังได้ผลิตโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยว

เน่ืองในรัชสมัยและจัดโปรแกรมให้แก่โรงเรียนที่สนใจ

ภาคผนวก

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

๙. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้คัดเลือกภาพยนตร์

ส ่วนพระองค ์ที่อนุรักษ ์แล ้วอย ่างถูกต ้องตามหลักวิชาการจากหอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จ�านวน ๑๒ เร่ืองจัดฉาย ณ ห้องศาลาเฉลิม

กรุงจ�าลอง อาทิ เสด็จประพาสเขาสามร้อยยอด เสด็จอินโดจีน โสกันต์

พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ฯลฯ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ฯ ยังได้ใส่เพลง

บรรเลงประกอบเพื่อสร้างความสุนทรีย์ในการชมอีกด้วย

๑๐. “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ด้วยวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 

ของทุกปี เป็น “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งเป็นวันคล้าย

วันสวรรคตของพระองค์  ในปี ๒๕๕๔ นี้  สถาบันพระปกเกล้าได้ประกอบ

พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศล ที่อาคาร

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  นอกจากนี้คณะผู้บริหาร 

และตัวแทนพนักงาน ได ้วางมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ             

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภา และ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กิจกรรมอื่นๆ ๑. นายถาวร  พัฒนแก้ว  นายกสมาคมกอล์ฟผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี       

ในรัชกาลที่ ๗ มอบเงินบริจาคสนับสนุนกองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์          

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระปกเกล้าศึกษา เป็นจ�านวน

เงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่ หัว โดยมีนางวีรนุช พลนิกร                     

ผู ้อ�านวยการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว เป็น

ตัวแทนรับมอบ เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๒. สถาบันพระปกเกล้ารับมอบเงินสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ฯ

เม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้า นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

และนางวีรนุช พลนิกร ผู ้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ                 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนจากส�านักงานทรัพย์สิน

ส ่วนพระมหากษัตริย ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์พิพิธภัณฑ์ฯ จ�านวน          

๒๗๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ               

ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการ นางอมรรัตน์  โล่ห์สุวรรณ ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการ          

พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ส�านักงานทรัพย์สินส่วน         

พระมหากษัตริย์
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พันธกิจที่ ๗ บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย 
 และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

การพัฒนา
บุคลากร

๑. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ๑๒ หลักสูตร ดังนี้ 
๑.๑  การเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ (๑๘ คน)
๑.๒  Introduction to Research Methodology (๑๒ คน)
๑.๓  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ (๒๔ คน)
๑.๔  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (๒๘ คน)
๑.๕  จิตตปัญญาศึกษา (๑๒ คน)
๑.๖  Enneagram (นพลักษณ์) จ�านวน ๔ รุ่น (๑๒๖ คน)
๑.๗  วิทันตสาสมาธิส�าหรับนักบริหาร ๑ (๑๐ คน)
๑.๘  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) (๒๕ คน)
๑.๙  เอื้อเรียนรู้อย่างไรให้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือ : FLIP (นักฝึกอบรม          
      มืออาชีพ) (๒๒ คน)

๑.๑๐  การใช้ SPSS for Windows ส�าหรับงานวิจัยฯ (๒๒ คน)
๑.๑๑  การน�าเสนอผลงานในที่ประชุม (๑๗ คน)
๑.๑๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English Communication Skill – 
        Pre Intermediate III (๑๕ คน)

๒. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกจ�านวน ๓๙ คน

๓. สถาบันฯ ขอรับทุนการศึกษาและอบรมต่างประเทศให้กับพนักงาน ซึ่ง         
ในปี ๒๕๕๔  สถาบันฯ ได้รับทุนการศึกษาอบรม จ�านวน ๔ ทุน และมีพนักงาน
ได้รับทุนการศึกษาอบรม  จ�านวน ๓ คน

จ�านวนหน่วยงาน
ที่ เข ้ามาศึกษาดู
งานและจ� านวน
สถาบันอุดมศึกษา
ที่ขอส่งนักศึกษา
มาฝึกงาน

หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่สถาบันฯ จ�านวน ๖๓ หน่วยงาน ดังนี้
   ๑) สถาบันการศึกษาจ�านวน ๑๘ หน่วยงาน
   ๒) หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จ�านวน  ๓๘ หน่วยงาน
   ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๗ หน่วยงาน
สถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาฝึกงานกับสถาบัน ๑๑ สถาบัน รวม ๔๐ คน

ผลการประเมิน
ด้านต่างๆ

งานติดตามและประเมินผล
- สถาบันฯ ได้รับคะแนนการตรวจประเมินจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยภาพ
รวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๙ โดยแบ่งเป็น

๑) ผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน (คะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน) ได้
คะแนนร้อยละ ๖๔.๕๔

๒) ผลการติดตามการพัฒนาองค์การ (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน) ได้คะแนน 
ร้อยละ ๓๓.๕๕ 
- สถาบันฯ ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008         
ประจ�าปี ๒๕๕๔

ภาคผนวก
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