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กองประสานงานโครงการพื้นที่  1 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1 

 
ที่ 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบปกต ิ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , คสช. , รัฐบาล /               กปค. 1 
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. /               กปค. 1 
3. งานประจ า                 
 3.1 งานตามเสด็จ ฯ 905 /  1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง - - - - - 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 15 ครั้ง กปค. 1 
 3.2 ติดตามองคมนตรี /  - 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง  1 คร้ัง - - - 1 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 10 ครั้ง กปค. 1 
 3.2 ประชุม/ติดตามโครงการส าคัญ                 
 - ศูนย์ศึกษา ฯ เขาหินซ้อน ฯ /  3 คร้ัง 2 คร้ัง  - 3 คร้ัง -  2 คร้ัง - 1 ครั้ง - - - 1 คร้ัง 12 ครั้ง เอกชัย/พิมพ์นภัส 
  - ศูนย์ศึกษา ฯ อ่าวคุ้งกระเบน ฯ /  1 คร้ัง 1 คร้ัง - - - - - - - - - - 2 คร้ัง ณัฐดา/วนิดา 
 

- ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยทราย ฯ 
/  

3 คร้ัง - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง - - - 1 คร้ัง - - 9 คร้ัง 
ทิพย์กมล/นภัทร/

กิตติยาภรณ์ 
 - โครงการ ฯ เขาชะงุ้ม ฯ จ.ราชบุร ี /  - - 1 คร้ัง - - 1 คร้ัง - - - 1 คร้ัง - - 3 คร้ัง ทิพย์กมล/ลักษม ี
 - โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี /  1 คร้ัง 1 คร้ัง - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง - - - - - - 5 คร้ัง ทิพย์กมล/ลักษม ี
 - โครงการ ฯ อุทยาน จ.ราชบุร ี /  - - - - -  - - - - - - - - ทิพย์กมล/ลักษม ี
 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสัก ฯ จ.ลพบุร ี /  - - 1 คร้ัง 1 คร้ัง - - - - - - - - 2 คร้ัง เอกชัย/ภษูณ 
 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายก /  - - - - 2 คร้ัง - - - - - - - 2 คร้ัง ณัฐดา/หฤทัย 
 - โครงการอ่างเก็บน้ าคลองมะเด่ือ จ.นครนายก /  1 คร้ัง - - - - - - - - - - 1 คร้ัง 2 คร้ัง ณัฐดา/หฤทัย 

 - โครงการอ่างเก็บน้ าหว้ยสะโตน จ.สระแก้ว /  - - - - - - - - - - - - - ณัฐดา/โสภิตา 

 - โครงการอ่างเก็บน้ าใสน้อยใสใหญ ่จ.ปราจีนบุร ี /  - - - - - 1 คร้ัง - - - - - - 1 คร้ัง ณัฐดา/โสภิตา 
 - โครงการอ่างเก็บน้ าล าพระยาธาร จ.ปราจีนบุร ี /  - - - - - - - - - - - - - ณัฐดา/โสภิตา 

 - โครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุร ี /  - - - - - 1 คร้ัง - - 1 คร้ัง - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 4 คร้ัง ณัฐดา/โสภิตา 

 - โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณฯ จ.ชลบุรี /  - - - - - - - - - - - 1 คร้ัง 1 คร้ัง ณัฐดา/อิทธิพล 

 - ศูนย์ฯ ปลวกแดงฯ จ.ระยอง /  - - - - - - - - - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 คร้ัง เอกชัย/พิมพ์นภัส 

 3.3 ฎีกา   - - - - - - - - - 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 3 ครั้ง กปค.1 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที่ 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

งบปกต ิ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. รายงานประจ าป ี                 

 - รวบรวมรายงาน /               กปค.1 

5. อ่ืนๆ                 

 
- ตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 

/               
-กปค.1 ร่วมกบั    
 กพบ. กตผ.  

กศข. 
 

- สนับสนุนข้อมูลโครงการด้านประชาสมัพันธ ์ /               
-กปค.1 ร่วมกบั 

กปส. 
 

- สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศ /               
-กปค.1 ร่วมกบั 

กปส. 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  2 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ผู้รับผิดชอบ งบปกต ิ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล ,คสช.                 
 1.1 การด าเนินงานโครงการอันเนื่ องมาจาก

พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ- 
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
จ านวน ๘๘ โครงการ 

              กปค. 2 
(ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบ)  

 - ประชุมติดตามผล/บริหารจัดการ      วันท่ี 15          
 1.2 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้า

ระวัง 22 อ่าง จังหวัดสกลนคร 
               

 -  ติดตามผล/บริหารจัดการ     วันท่ี 24           
 1.3 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู 

ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 
               

 -  มอบเมล็ดพันธุ์/ติดตามผล    วันท่ี 26            
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
 2.1                

3. งานประจ า                
 3.1 การติดตามเสด็จฯ     วันที่ 5  

จ.อุดร 
       วันที่ 13 

และ 16 
สกลนคร 
เลย 

วันที ่27
ศรีสะเกษ 

 กปค. 2 
(905 ตามพื้นที่รบัผิดชอบ) 

(906 เสด็จฯ เดือนละ 1 ครั้ง) 

 3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ขององคมนตรี     วันท่ี 15  
บึงกาฬ 
วันท่ี 25  
ภูพานฯ 
สกลนคร 

 วันท่ี 15 
เลย 

วันท่ี 21 
หนองคาย 

วันท่ี 13 
บุรีรัมย์ 

    วันท่ี 26 
ร้อยเอ็ด 

วันท่ี 23 
นครราชสีมา 

กปค.2 
สลับตามพื้นท่ี

รับผิดชอบ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 3.3 การจัดท ารายงานประจ าปี   1 ครั้ง            กปค.2 

 3.4 การบริหารจัดการโครงการฯ                

   1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร   1 ครั้ง          1 ครั้ง 1 ครั้ง ธนฤทธิ์/ฉัตตริน 
   2) โครงการทฤษฎีใหม่เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์     1 ครั้ง          ธนฤทธิ์/สุดารัตน์ 
   3) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67)   2 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง      1 ครั้ง  ธนฤทธิ์/สุทธิพา 
   4) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นท่ีสูง      

    เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
              จินจะนะ/กฤษณพล 

   5) โครงการปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย        1 ครั้ง     1 ครั้ง  ธนฤทธิ์/ธวัชชัย 
   6) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  

    จังหวัดศรีสะเกษ 
           1 ครั้ง 1 ครั้ง  จินจะนะ/อังคะนา 

   7) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอึ่ง  
    จังหวัดยโสธร 

  1 ครั้ง  1 ครั้ง      1 ครั้ง    จินจะนะ/เพชรนภา 

   8) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าห้วยบางทรายฯ     
     จังหวัดมุกดาหาร 

     1  ครั้ง         จินจะนะ/อิทธิพล 

   9) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
    จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

              จินจะนะ/อังคะนา 

  10) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเน่ืองมาจาก   
      พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร – จังหวัดนครพนม 

   1  ครั้ง  1  ครั้ง         จินจะนะ/กฤษณพล 

  11) โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้     
     หนองเต่า บ้านโพนสิม เมืองไกรสอนพมวิหาน  
     แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

      1  ครั้ง        ปริญญวัฒน ์

4. การติดตามงานฎีกา   1 ครั้ง 2 ครั้ง  2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 คร้ัง    4 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง กปค.2 

5. การติดตามงานโครงการ   2  ครั้ง 5 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 2 ครั้ง 3 คร้ัง    3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง กปค.2 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  3 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 3 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , รัฐบาล                
 1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดตาก 

    
7 พ.ย. 62 

ประชุมคณะ  
กรรมการ 
บรหิาร

โครงการฯ 
ครั้งที่ 

1/2562  

        
30 ก.ค. 63 

ประชุมคณะ 
อนุกรรมการ 

จัดท าแผน
แม่บทฯ 

  
21-22 ก.ย. 63 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
เพื่อจัดท า
แผนแมบ่ทฯ 

จ.ตาก  

ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
คุณบุษราพรรณ,  

คุณนิตติยา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 1.2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร, คุณสุทธิภา,  

คุณปราชญ์ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 1.3 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้และ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร, คุณสุทธิภา,  

คุณปราชญ์ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 1.4 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชด าร ิ

              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.32, 
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 1.5 แผนงานการติดตามและขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
คณะอนุกรรมการติดตามและขบัเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

   
 

2-3 ต.ค. 62 
เพชรบรูณ์  

 
 

21-22 พ.ย. 62 
พะเยา 

 
 

18-19 ธ.ค. 62 
เชียงใหม ่

25-26 ธ.ค. 62 
น่าน 

 
 
 
 

 
 

7 ก.พ. 63 
ก าแพงเพชร 
27 ก.พ. 63 

ตาก 

 
 

 
 

   
 

9 ก.ค. 63 
เชียงใหม ่

17 ก.ค. 63 
เชียงราย 

22-23 ก.ค. 63 
เชียงราย, 

ล าพูน 

 
 

14 ส.ค. 63 
เชียงใหม ่

26 ส.ค. 63 
พะเยา 

 
 

25 ก.ย. 63 
ล าปาง 

ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

 2.1 แผนงานตามเสด็จฯ      
ตาก 

 
นครสวรรค ์
เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน 
ล าพูน 

 
พะเยา 

เชียงราย 
พิษณุโลก 

 

 
น่าน 

  
 

    ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 2.2 แผนงานการตรวจเยีย่มโครงการของ
องคมนตรี 

              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 2.3 แผนงานติดตามและจัดท ารายงาน

ประจ าป ี(รายงานถวาย) 
              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

ผอก.ปพ.32 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 2.4 แผนงานการติดตามงานโครงการ  
เดือนละ 2 คร้ัง 
 

              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 2.5 แผนงานพิจารณางบประมาณปี 63                

  1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ 
 
 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

 
 

              ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  3) โครงการราษฎรชาวไทยภูเขาฯ 

 
 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณวาณิชย์, คุณวัชรินทร์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  4) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 

17 แห่ง 
 

              ผอก.ปพ.31,  
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

  5) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ 
 
 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  6) ศูนย์บริหารการพัฒนาไม้ดอกไม้ผล

บ้านไร่ฯ 
 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  7) โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมไม้สักและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ าของ 
ลุ่มน้ าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณวาณิชย์, คุณวัชรินทร์ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  8) โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนใน

พื้นที่อนุรักษ์ฯ (ขุนแจ) จังหวัดเชียงราย 
 

              ผอก.ปพ.31, 
คุณบุษราพรรณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  9) โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ 

จังหวัดตาก 
 

              ผอก.ปพ.31, 
คุณบุษราพรรณ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมอืง
สังกะสีฯ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (เหมอืงผาแดง) 
 

              ผอก.ปพ.31, 
คุณบุษราพรรณ,  

คุณนิตติยา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  11) โครงการศูนย์ภูฟา้พัฒนาอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

              ผอก.ปพ.31, 
คุณสุภาพร 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 12) โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้
และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบา้นหว้ยลู่อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ปพ.31, 
คุณสุภาพร, คุณสุทธิภา, 

คุณปราชญ์ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

  13) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชด าร ิ
 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  14) โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าร ิอ าเภอสันก าแพง จงัหวัด
เชียงใหม่ 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  15) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเบ็ดเสร็จ

แม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 2.6 การติดตามงานฎีกา               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

ผอก.ปพ.32 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3. งานประจ า                

 3.1 การสนับสนุนข้อมูลให้กบักองต่าง ๆ                ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 3.2 งานสนับสนุนตัวชี้วัด               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

ผอก.ปพ.32 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ  โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 
   โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 2 

   โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 3 

   โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 4 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  4 

 

 



 
ผลการด าเนินงานตามปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร, รัฐบาล - - - - - - - - - - - - - -  

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.               กปค.4 
 2.1 จัดท ำข้อมูล โดยกำรรวบรวม 

พระรำชด ำริและขอ้มูลโครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ถกูต้อง
ครบถ้วน และขอ้มูลเป็นปัจจบุัน 

              กปค.4 

 2.2 จัดท ำข้อมูลตำมระบบติดตำม 
ควำมก้ำวหนำ้ฎีกำ (petition) 

              กปค.4 

 2.3 จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริ ตำมระบบ knowledge 
Management : KM 

              กปค.4 

3. งานประจ า                

 3.1 กำรตำมเสด็จ        
17-21 

ก.พ. 63 
สุรำษฎร์ฯ 
นครฯ 
สงขลำ 
ตรัง 
สตูล 
ยะลำ 

นรำธิวำส 

 
4-5 

มี.ค. 63 
ชุมพร 

      
18-24 
ก.ย. 63 
นรำธิวำส 
ปัตตำนี 
ยะลำ 
สงขลำ 

 

กปค.4 

 3.2 กำรตรวจเยีย่มโครงกำรขององคมนตรี      
25-26 
ธ.ค. 62 
นครฯ 

  
26-27 

ก.พ. 63 
สตูล 

 

      
28 

ส.ค. 63 
พัทลุง 
สงขลำ 

 
13-14 
ก.ย. 63 
นรำธิวำส 

กปค.4 

แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มที่ 2 



- 2 - 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

 3.3 ประสำนตรวจสอบขอ้เท็จจริงฎีกำ     
2 เร่ือง 
14 พ.ย. 62 
พัทลุง 
18 พ.ย. 62 
ระนอง 

 
1 เร่ือง 
3 ธ.ค. 62 
นรำธิวำส 

        
2 เร่ือง 
3-5 

ส.ค. 63 
ชุมพร 
5-7 

ส.ค. 63 
พัทลุง 

 
2 เร่ือง 
1-3 

ก.ย. 63 
สุรำษฎร์ฯ 
29- ก.ย. – 1 
ต.ค. 63 
พัทลุง 

กปค.4 

 3.4 กำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำโครงกำร 
(เดือนละ 2 คร้ัง) 

   
3 ครั้ง 
8-12 

ต.ค. 62 
ชุมพร 

สุรำษฎร์ฯ 
21-22 
พ.ย. 62 
นรำธิวำส 
29-31 
ต.ค. 62 

สตูล 

 
4 ครั้ง 
12-14 
พ.ย. 62 
นครฯ 
13-15 
พ.ย. 62 
สงขลำ 
พัทลุง 
17-19 
พ.ย. 62 
ระนอง 
20-22 
พ.ย. 62 
ยะลำ 

 
3 ครั้ง 
2-4 

ธ.ค. 62 
นรำธิวำส 
14-16 
ม.ค. 62 

สตูล 
16-18 
ธ.ค. 62 

ตรัง 

 
1 คร้ัง 
12-13 

ก.พ. 63 
สตูล 

 
1 คร้ัง 
12-13 

ก.พ. 63 
นครฯ 

 
1 คร้ัง 
10-13 
มี.ค. 63 
สุรำษฎร์ฯ 

    
1 ครั้ง 
12-24 
ก.ค. 63 
นครฯ 

 
3 ครั้ง 
3-5 

ส.ค. 63 
ชุมพร 
5-7 

ส.ค. 63 
พัทลุง 
12-14 
ส.ค. 63 
นครฯ 

 

 
2 คร้ัง 
1-3 

ก.ย. 63 
กระบี ่
9-11 

ก.ย. 63 
นรำธิวำส 

 
 

กปค.4 

 3.5 กำรพิจำรณำงบประมำณปี 2564                

 
 
 
 
 
 

 1) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิุลทองฯ    
1 เร่ือง 

   
1 เร่ือง 

      
1 คร้ัง 
28-31 
ก.ค. 63 

  สุทัศน์, 
รุ่งรัตน์,กมลวรรณ 



-3- 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

  2) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำ 
พื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ 

   
1 เร่ือง 

         
1 คร้ัง 
12-14 
ก.ค. 63 

  ธเนศ, 
ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 

  3) งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ    
4 เร่ือง 

  
1 เร่ือง 

  
1 เร่ือง 

       กปค.4 
(ตำมพื้นที่รับผิดชอบ) 

  4) งบประมำณด้ำนอื่น ๆ    
4 เร่ือง 

 
3 เร่ือง 

    
1 เร่ือง 

      
1-3 

ส.ค. 63 
กระบี ่

กปค.4 
(ตำมพื้นที่รับผิดชอบ) 

 3.6 งำนด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรประชุมรว่มกับจังหวัด 
และหน่วยรำชกำรอื่น เป็นต้น 

   
1 เร่ือง 
24-25 
ต.ค. 63 
นครฯ 

  
1 คร้ัง 
16-18 
ธ.ค 62 
สตูล 

 
3 คร้ัง 
13-15 
ม.ค. 63 
นครฯ 
22-23 
ม.ค. 63 
ระนอง 
29-31 
ม.ค. 63 
นครฯ 

      
1 ครั้ง 
(ไก่ไข่

พระรำช
ทำน) 

 
4 ครั้ง 
3-4 

ส.ค. 63 
สงขลำ 
10-11 
ส.ค. 63 
(กระบี)่ 
13-15 
ส.ค. 63 
สุรำษฎร์ฯ 
19-21 
 ส.ค. 63 
สงขลำ 

 
 
 
 
 

 
3 ครั้ง 
1-3 

ส.ค. 63 
กระบี ่
10-11 
ก.ย. 63 
สกลฯ 
31 

ส.ค. 63 
ยะลำ 

กปค.4 



-4- 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ               สุทัศน์,ธเนศ 
รุ่งรัตน์,กมลวรรณ 

 4.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

   
1 คร้ัง 
20-22 
ต.ค. 62 

   
2 คร้ัง 
12-14 
ม.ค. 63 
27-29 
ม.ค. 63 

       
1 คร้ัง 
5-7 

ส.ค. 63 
ประชุม
อนุฯ 

 
1 คร้ัง 
9-11 

ก.ย. 63 

 

 4.2 งำนชมศูนย์ศึกษำฯ              7 
ก.ย. 63 

 

5. ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

              ธเนศ, 
ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 

 5.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

   
1 คร้ัง 
24-25 
ต.ค. 62 

 
1 คร้ัง 
12-14 
พ.ย. 62 

  
2 ครั้ง 

19 ม.ค. 63 
29-31 
ม.ค. 63 

 
1 คร้ัง 
12-13 

ก.พ. 63 

     
1 คร้ัง 
12-14 
ก.ค. 63 

 
1 คร้ัง 
12-14 
ส.ค. 63 

 

 
1 คร้ัง 
21-23 
ก.ย. 63 

 

6. การติดตามและจดัท ารายงานประจ าป ี2563             
1 ครั้ง 
12-24 
ก.ค. 63 
นครฯ 

 
2 คร้ัง 
12-14 
ส.ค. 63 
นครฯ 
19-21 
ส.ค. 63 
พัทลุง 
สงขลำ 

 
1 ครั้ง 
1-3 

ส.ค. 63 
กระบี ่

กปค.4 

 

หมายเหตุ ช่วงเดือนเมษำยน – มถิุนำยน 2563 ไม่ได้มีกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำยของโรค COVID-19 
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กองกิจกรรมพิเศษ 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ส านัก/กอง/ศูนย์.......กองกิจกรรมพิเศษ....................................... 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , รัฐบาล                
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
3. งานประจ า                

 3.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  1 1 2 2 3 2 - - - 3 - - ศิริญญา/อรอนันต์/ศิริพันธ์/
ดวงพร/นิศากร/สิริจิตต์/    

สุพานี 

 3.2 การติดตามเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

  1 1 2 2 3 2 - - - 3 - - ศิริญญา/อรอนันต์/ศิริพันธ์/
ดวงพร/นิศากร/สิริจิตต์/    

สุพานี 

 3.3 การจัดประชุมกรรมการมูลนิธิชัยพฒันา     1 - - - - - - - - - ศิริญญา/อรอนันต์/ศิริพันธ์/
ดวงพร/นิศากร/สิริจิตต์/สุ

พานี 
 3.4 การจัดท าวารสารมูลนิธิชยัพัฒนา    1   1      1  อรอนันต์/ศิริพันธ์/ 

ดวงพร/นิศากร/      
สิริจิตต์/สุพานี 

 3.5 การจัดท าวิดีทัศน์แนะน าโครงการฯ ของ
มูลนิธิชัยพัฒนา 

   1  - - - - - - - - 2 อรอนันต์/ศิริพันธ์/ 
ดวงพร/นิศากร/      
สิริจิตต์/สุพานี 

 3.6 การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ   - - 2 1 - - - - - - - 1 อรอนันต์/ศิริพันธ์/ 
ดวงพร/นิศากร/      
สิริจิตต์/สุพานี 

  

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

 3.7 การประสานการขอพระราชทานเขา้เฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเงิน ที่ดิน และ
สิ่งของ 

  2 - - 2 1 1 - - 5 1 1 1 อรอนันต์/ศิริพันธ์/ 
ดวงพร/นิศากร/      
สิริจิตต์/สุพานี 

 3.8 การเสนอชื่อผู้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ 

        26      ภัททะพงศ์/ศิริญญา/
ดวงพร 

 3.9 การประสานการจัดกิจกรรมน ารายได้
สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา 

  4 1 - 2 1 - 2 6 1 2   อรอนันต์/ศิริพันธ์/ 
ดวงพร/นิศากร/      
สิริจิตต์/สุพานี 

 3.10 งานอ านวยการ / สนับสนุนเลขานกุาร
ผู้บริหาร / จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการประชุม
คณะต่างๆ 

  งานอ านวยการและเลขานุการ เป็นกิจกรรมประจ าที่ท าทุกวัน งานอ านวยการและเลขานุการ เป็นกิจกรรมประจ าที่ท าทุกวัน 
 

มานิด 

 3.11 ประสานงานโครงการของมูลนิธิชยัพัฒนา 
ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

  4 5 6 5 5 5  1 2 3 2  ศิริญญา/อรอนันต์/ศิริพันธ์/
ดวงพร/นิศากร/สิริจิตต์/   

สุพานี 

 3.12 จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าป ี               ศิริญญา/อรอนันต์/ศิริพันธ์/
ดวงพร/นิศากร/สิริจิตต์    /

สุพานี 
 3.13 การจัดท าตัวชีว้ัดการประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการ 
              ศิริญญา/อรอนันต์ 

/ศิริพันธ์/ดวงพร/ 
นิศากร/สิริจิตต์/สุพานี 

 3.14 ติดตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
 

    1   1   1   1 ศิริญญา/นิศากร/    
สิริจิตต ์

 3.15 รายงานผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีของมูลนิธิชยัพัฒนา ทกุ 3 เดอืน 

    1   1   1   1 ศิริญญา/นิศากร/    
สิริจิตต ์

 3.16 งานสารบรรณ   เป็นกิจกรรมประจ าที่ท าทุกวัน       นิศากร/สิริจิตต์ 

4. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนชัยพฒันาสู้
ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เช่น - ---
- รวบรวมข้อมูลผู้ขอรับการช่วยเหลือ คัดกรอง
ข้อมูล และจัดส่งสิ่งของพระราชทาน 
- งานประชาสัมพันธก์องทุนฯ จัดท าสือ่
ประชาสัมพันธ ์จัดท ารายงานสรุปการให้ความ
ช่วยเหลือ 

          
 

ศิริญญา/อรอนันต์ 
/ศิริพันธ์/ดวงพร/ 

นิศากร/สิริจิตต์/สุพานี 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มแผนงาน) 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , รัฐบาล                

 1.1 การจัดท ารายงานเพื่อทูลเกล้าฯ และรายงาน 
นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องฯ หรือ ผลการสนับสนุน
งบประมาณโครงการอันเนื่องฯ 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 1.2 สรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 1.3 การติดตามและขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

 2.1 การจัดท าข้อมูลตวัชี้วัด “จ านวนวันเฉลี่ยที่
แจ้งหน่วยงานที ่ เกีย่วข้องหลังจากที ่นรม. 
พิจารณาอนุมัตภิายใน 7 วัน ท าการ" 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 2.2 การปรับปรุงข้อมูลจ านวนและรายชื่อ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอ.ผง./พิศมัย/นาร ี        

3. งานประจ า                

3.1 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.                

 1) จัดประชุมคณะกรรมการ กปร.               ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 2) จัดท าและรวบรวมค าสั่งคณะกรรมการ กปร. 
และที่เกี่ยวข้อง 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
สาลินี 

3.2 งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (2,500 ล้านบาท) 

               

 1) พิจารณา ตรวจสอบ จัดเก็บขอ้มูลแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณ แล้วส่งให้กอง/กลุ่มที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการต่อไป 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

 2) พิจารณาตรวจสอบ รวบรวมขอ้มูลแผนงาน
โครงการ/งบประมาณที่กองวิเคราะห์แล้ว จัดท า
บันทึกเสนอขออนุมัติต่อประธาน กปร. อนุมัติ 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นาร ี

 3) ท าหนังสือแจ้งหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อประธาน กปร. อนุมัต ิ

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากส านัก
งบประมาณ 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ 
กปร. อนุมัติเป็นรายงวด 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 6) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง สตง.
  

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 7) การรายงานแผน/ผลการปฎิบัติงานและ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ (BB-
EvMIS) 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

3.3 งานบริหารงบประมาณส านักงาน กปร.                
 1) กผง. และกบง. ร่วมกันจัดท าค าของบประมาณ

ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ในส่วนของงบปกติและงบ
กลาง 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 2) รวบรวมรายละเอียดงบประมาณของโครงการ
ที่ ส านักงาน กปร. ได้รับการสนับสนุนจากงบ
กลาง เพื่อขอเงินงวดกับ ส านักงบประมาณ 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

3.4 งานจัดท าเอกสารส่งกรรมาธิการและรว่มชี้แจง
ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ พ.ร.บ. 
ปีงบประมาณ 2563 สภาผู้แทนราษฎร 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

3.5 งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รบัมอบหมายฯ                

 1) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (งบบริหารส านักงาน 
กปร) 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี 

 2) โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกฯ 

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
กอบลาภ 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

3.6 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

               

 1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
กอบลาภ 

 2) การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและ
ติดตามผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
กอบลาภ 

 3) การติดตามงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกฯ ของคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ 

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
กอบลาภ 

 4) จัดพิมพ์จุลสารภูมิวารินอนุรักษ ์(3 ฉบับ/ปี) 
ฉบับละ 1,000 เล่ม รวม 3,000 เล่ม 

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
กอบลาภ 

3.7 งานจัดท ารายงานประจ าปี 2562 ของ 
ส านักงาน กปร. 

              ผอ.ผง/ 
กอบลาภ 

3.8 งานรวบรวมปรบัปรุงข้อในระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กปร. 

               

 1) ระบบงบประมาณ กปร.  (e – Project)               ผอ.ผง./ผการัตน์/นารี/
สาลินี/กอบลาภ 

 2) ระบบเว็บ rdpb.go.th ของ ส านักงาน               ผอ.ผง./ผการัตน์/นารี/
สาลินี/กอบลาภ 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มวิเทศสัมพันธ์) 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
.....กลุม่วิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์.....  

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
 1.1  งานขยายผลและเผยแพร่แนว

พระราชด าร ิ
               

 1.1.1 โครงการความร่วมมือตามแนว
พระราชด าร ิ

               

 1) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์
จากหญา้แฝก ฯ 

               

 2) โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเกษตร  
เลโซโท ฯ 

               

 1.1.2 การจัดการศึกษาดูงานให้ตา่งชาติ  
การบรรยายและอ านวยความสะดวก  

               

2. 1) การประสานการศึกษาดูงาน 1 ครั้ง  
 

9,920     1 ครั้ง          

 2) การจัดการบรรยายสรุปให้คณะต่างชาติ  
4 ครั้ง  

3,310   1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง       1 ครั้ง   

 1.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
องค์กร 

               

 1) โครงการหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์
ภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหนา้ที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และเจ้าหนา้ที่
ส านักงาน กปร. ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทราย ฯ จ. เพชรบุรี 
 
 
 

 153,820      9 - 13 มี.ค. 63        

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

 

3 งานประจ า                

 2.1 แปลวีดีทัศน์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทราย ฯ  
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ ฯ 
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ 

       
 

1 เรื่อง 

 
 
 

1 เรื่อง 
1 เรื่อง 

 
 
 
 
 

1 เรื่อง 
1 เรื่อง 

      

 2.2 ตรวจสอบการแปล  
- บทวีดิทัศน์ ศูนย์พัฒนาและบริการดา้น
การเกษตรห้วยซอน-หว้ยซ้ัว ในโอกาสครบรอบ 
25 ปี  
- พิพธิภัณฑ์ธรรมชาติสร้างชวีิต 

    
1 เรื่อง 

     
 
 
 
 

      

 2.3 แปลหลักการทรงงาน                

 2.4 แปลบทวีดีทัศน์หญ้าแฝก        1 เรื่อง        

 

N:\กผว\@แผนปฏิบตัิการ กปร._ActionPlan\แบบฟอรม์ 1 ผล.docx 

1 เรื่อง 

1 เรื่อง 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มนิติการ) 

 

 

 



รายงานต่อส านกังาน ก.พ. (ทุกรอบปีงบประมาณ) /กรมบัญชกีลาง (ระบบความรับผิดทางละเมิดทุกสิ้นเดือน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มนิติการ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

 
 
 
 
 
 
 

อภิสรา 
(กลุม่นิติการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1. งานประจ า  
 1.1 การให้ความเห็นด้านกฎหมาย 

      - ตอบข้อหารือ, หนังสือเวียน, การแก้ไข 
        เพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับใหม่ 

 

 1.2 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
     และหน้ีของต าแหน่งผู้บริหารตาม 
     กฎหมาย ป.ป.ช. (ผู้บริหาร 3 ราย) 

 กรณีพ้นจากต าแหน่ง 
กรณีด ารงต าแหน่งครบ 3 ป ี

กรณีเข้ารับต าแหน่ง 
(ภายในระยะเวลาที่ ปปช. 

ก าหนด) 

        

 1.3 รายงานผลประจ าปีต่อหน่วยงานอื่น ๆ  
     - เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
     - การส่งข้อมูลเข้าประกวดรางวัลความรับผิด 
       ทางด้านละเมิดและแพ่งระดับกรม 

 
 

 1.4 คดีปกครอง  
ติดตามผลคดี/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด (อยู่ระหว่างการแสวงหาขอ้เท็จจริงโดยศาลปกครองสูงสุด วินัยไม่ร้ายแรง 3 ปี, วินัยรา้ยแรง 5 ปี) 

 1.5 คณะกรรมการต่าง ๆ  
      - วินัยราชการ (ลูกจ้างประจ า 1 ราย)  

    สิ้นสุดกระบวนการสอบสวนและการอุทธรณ์ภายในต่อ อ.ก.พ. กระทรวง 
     

      - เครื่องราชอิสริยาภรณ์             

 

แบบฟอร์มที่ 2 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารงานทั่วไป) 

 

 

 



งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการต่างๆ แผน

โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพ่ือ 37,854.00       
1.1 บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) วันชาติ 
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562              

1.2 บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และวันคล้ายวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

1.3 บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563

33,900.20       

24,021.00       
แผน

ผล

แผน

ผล

ผอก.ชบ.
กุลวดี 

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผล

1

2 โครงการ Big Cleaning Day ส านักงาน กปร.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 โครงการ "เราท าความดี เพ่ือลดภัยส่ิงแวดล้อม"
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       30,042.00

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ / กิจกรรม แผน/ผล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ครั้งที่ 2 ได้งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากอยู่ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล

เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ 

แบบฟอร์มที่ 2



งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ / กิจกรรม แผน/ผล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)
แบบฟอร์มที่ 2

ติดต้ัง CCTV เพ่ิมในอาคารจอดรถยนต์ แผน

ผล

แผน

ผล

6 งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบต่างๆ ตกแต่ง และซ่อมแซม 

ของอาคาร ประจ าวัน/เดือน/ปี
- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองถ่ายเอกสาร 250,000.00     

- งานจัดเก็บเอกสาร 250,000.00     

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบเคร่ืองปรับอากาศ 317,790.00     

- งานก าจัดปลวก มด แมลงสาบ 55,000.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบลิฟท์ 64,200.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าดี-น้ าเสีย 66,340.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบ CCTV 
เปล่ียน UPS CCTV

80,250.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 18,725.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) 40,660.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 94,374.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย (ไฟ Alarm) 42,800.00       

- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

- งานจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ เช่น จัดเก็บขยะ , ดูดส่ิงปฏิกูล, 
เปล่ียนไส้กรอง ฯลฯ

งานอาคารสถานท่ี
4 ณัชญ์วลัช

นายช่าง

5 การเปล่ียนถ่ายน้ าคลองแก้มลิง ณัชญ์วลัช
นายช่าง

แผน

ผล

เนื่องจาก มีการติดตั้งครอบคลุม
ทุกจุดเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม

เนื่องจากอยู่ระหวา่งก่อสร้างอาคาร ภายใต้โครงการต่อเติมห้องสมุดอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
ห้องรับประทานอาหาร และห้องออกก าลังกาย จึงยังไม่มีก าหนดการถ่ายน้ าคลองแกม้ลิง



งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ / กิจกรรม แผน/ผล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)
แบบฟอร์มที่ 2

แผน

ผล

846,000.00 แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

103,310.50 แผน

ผล 

ผอก.ชบ.

จ้างลูกจ้างโครงการ
(1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63)

การจัดงานพิธีการต่าง ๆ 

13 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

12 จัดพิธีรดน้ าขอพร เน่ืองในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2563

ผอก.ชบ.

งานจ้างต่อเน่ือง

ผอก.ชบ.
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

11 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2 เมษายน 2563

14 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน กปร. พ.ศ. 2563

ผอก.ชบ.
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผอก.ชบ.
ศิริพร

งานจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63)

8 งานจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 
(1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63)

9

10 จัดพิธีท าบุญเล้ียงพระ ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2563

7 204,214.48
(บริษัทท่ี 1/2 เดือน)

1,000,450.00
(บริษัทท่ี 2/10 เดือน)

148,526.20
(คนท่ี 1/10 เดือน)

28,023.94
(คนท่ี 2/2เดือน)

ได้จัดรวมกับพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563



งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ / กิจกรรม แผน/ผล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)
แบบฟอร์มที่ 2

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ร่วมพีธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
(ร.3) 19 มีนาคม 2563 (แผนงานเพ่ิมเติมตามนโยบายรัฐบาล)

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

20 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสวันฉัตรมงคล

21 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
ถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ร.5) 23 ตุลาคม 2562

15

19 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) 6 เมษายน 2563

18 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินิ เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่
พุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวัง

17 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพานพุ่ม
ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) 
 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

การเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

16

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
ถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (ร.9) 13 ตุลาคม 2562 



งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ / กิจกรรม แผน/ผล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)
แบบฟอร์มที่ 2

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

427,228.27     แผน

ผล

12,685.92       แผน

ผล

97,500.00       แผน

ผล

660,609.33 แผน

ผล

23

25

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

22

งานจ่ายวัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามันเช้ือเพลิง)

28 ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์

ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2563

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจกัน
ดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 

ศิริพร
ณัฐวุฒิ

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2563

งานยานพาหนะ 

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563

30

27 งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 

29 ต่อประกันประเภท 3 Plus

26

ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 

24

งดการจัดงานดังกล่าว เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 



งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ / กิจกรรม แผน/ผล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)
แบบฟอร์มที่ 2

แผน

ผล

แผน

ผล

        1,680.00 แผน

ผล

แผน

ผล

สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค แผน

- ค่าโทรศัพท์      565,072.50

- ค่าน้ าประปา        53,791.40

- ค่าไปรษณีย์ 188,795.00     

- ค่าไฟฟ้า    3,038,973.33

- ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม      179,622.00

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

การประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
ส านักงาน กปร.

ผล

การรายงานเอกสารลับต่อ ลปร.

ศิริพร

ศิริพร
ณัฐวุฒิ
สายันต์

ผอก.ชบ.
สายตา

รับ-ส่งเอกสารโดยรถน าสารและทางไปรษณีย์

แจ้งเวียน ระเบียบ/ค าส่ัง/ข่าวสาร ส านักงาน กปร.
ท้ังท่ีเป็นเอกสารและเวียนทางคอมพิวเตอร์

37 สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน กปร.

32

38

35

34 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารท้ังภายในและภายนอกส านักงาน กปร.

งานธุรการและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

31

36

เอกสารท าลาย

ศิริพร
สายตา
จันทิมา

จตุพร
สายตา

33

เนื่องจาก ลปร. ติดภารกิจเร่งด่วน จึงเลื่อนการประชุม ฯ



งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ / กิจกรรม แผน/ผล
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)
แบบฟอร์มที่ 2

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผอก.ชบ.
ศิริพร

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

41 รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน กปร . ส่งกรมควบคุมมลพิษ

40 รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการประหยัดน้ าของส านักงาน กปร. ประจ าปี 
ส่งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า

39 รวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้พลังงานในภาคราชการของ
ส านักงาน กปร. ส่งส านักนโยบายและแผนพลังงาน

42 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตของส านักงาน กปร. (BCP) : การด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
(แผนงานเพ่ิมเติมตามนโยบายรัฐบาล)

92,013.29

เม่ือ ก.พ. 63 กรมทรัพยากรน้ า แจ้งว่า ส านักงาน ก.พ.ร. ไม่ได้ก าหนดให้ “ผลการประหยัดน้ า” เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 63 จึงไม่ต้องส่งรายงานผลฯ ในเดือน ต.ค. 62 แต่รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ) 

 

 

 



งบปกติ งบกลาง ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสท่ี 4

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

2 จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 หลังการพิจารณาของส านักงบประมาณ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 การจัดท าเอกสารและเข้าร่วมการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

4 การจัดท าเอกสารและเข้าร่วมการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ด้านต่างๆ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

5 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ BB EvMIS

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

6 ติดตามผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน 
ให้สอดคล้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
ส ำนักงบประมำณ

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน

บันทึกรำยงำนสถำนะกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณใน
ระบบ BB EvMIS รำยเดือน

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำย รำยไตรมำส 
(สงป.301,302,302/1)ในระบบ BB EvMIS ส่งให้ส ำนักงบประมำณ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

7 กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
กำรทบทวน/ปรับปรุงเป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ กผว.

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ

ด้านงบประมาณ

ตุ๊กตา

ภำยในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ปฏิทินงบประมำณให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมกรำคม 2563 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ

8 กำรจัดท ำรำยละเอียดวงเงินและค ำของบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และจัดท ำประมำณกำรรำยได้
ประจ ำปี และบันทึกข้อมูลงบประมำณในระบบ e-Budgeting

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

9 จัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 หลังกำรพิจำรณำของส ำนักงบประมำณ

ส ำนักงบประมำณยังไม่ได้
แจ้งผลกำรพิจำรณำ

10 กำรจัดท ำเอกสำรและเข้ำร่วมกำรช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมำธิกำรฯ สภำผู้แทนรำษฎร

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

11 กำรจัดท ำเอกสำรและเข้ำร่วมกำรช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ต่อคณะอนุกรรมำธิกำรฯ ด้ำนต่ำงๆ

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

12 กำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผน กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในระบบ BB EvMIS

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

13 รำยงำนเงินงบประมำณแทนกัน ในปี 2563 ไม่มีการเบิก
เงินงบประมาณแทนกัน

กองทุนสวัสดิการ ส านักงาน กปร.
14 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินสวัสดิกำร รำยเดือน ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
15 รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินสวัสดิกำร รำยปี ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองทุนพระราชทานฯ
16 รวบรวมข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือขอเบิกเงินยืมเงินกองทุน

พระรำชทำน เสนอประธำนกรรมกำรบริหำรฯ ประจ ำปี 2563
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

17 รวบรวมข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือขอเบิกเงินยืมเงินกองทุน
พระรำชทำน เสนอประธำนกรรมกำรบริหำรฯ ประจ ำปี 2564

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

18 จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนพระรำชทำน
ส ำหรับศูนย์ศึกษำประจ ำปี

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน

ด้านงบประมาณ (ต่อ)

ตุ๊กตา

ปฏิทินงบประมำณให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนมกรำคม 2563 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ

กองทุนพระราชทานฯ (ต่อ)
19 กำรจ่ำยเงินยืมให้ศูนย์ศึกษำฯ ศูนย์สำขำฯ และโครงกำรต่ำง ๆ

ผ่ำนระบบของธนำคำรกรุงไทยเป็นรำยไตรมำส
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

20 จัดท ำรำยงำนเงินกองทุนพระรำชทำนศูนย์ศึกษำฯ 4 เดือนคร้ัง(ปีปฏิทิน) ด าเนินการแล้วเสร็จ

21 จัดท ำรำยงำนเงินกองทุนพระรำชทำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ รำยปี
เพ่ือทูลเกล้ำถวำย (ปีปฏิทิน)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ด้านการเงิน
1 กำรเบิก-จ่ำยเงินงบประมำณ
 เงินเดือนข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน

 เงินยืมรำชกำร และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ มานิดา "
เงินทดรองรำชกำร พันธ์ุทิพย์ "
 ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ตำมใบส ำคัญทำงกำรเงิน ปวริศา "

2 กำรติดตำมและตรวจสอบใบส ำคัญทำงกำรเงิน "
3 จัดท ำและตรวจสอบหลักฐำนกำรเงิน "
4 กำรเบิก-จ่ำย เงินสวัสดิกำร "
5 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินต่ำง ๆ
 รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินประจ ำปี ด าเนินการแล้วเสร็จ
รำยงำนเงินทดรองรำชกำร ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
 รำยงำนกำรจ่ำยเงินได้พึงประเมินต่อสรรพำกร (ภงด.1ก พิเศษ) ด าเนินการแล้วเสร็จ

ด้านบัญชี
1 การบันทึกบัญชี
 กำรปรับปรุงบัญชี ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
บันทึกรำยกำรรับเงินสด เงินฝำกธนำคำร เงินงบประมำณ "
เงินประกันสัญญำ เบิกเกินส่งคืน รำยได้แผ่นดิน และ
ค่ำสมัครสอบงำนรำชกำร "

ตุ๊กตา

กีรติ

ด้านงบประมาณ (ต่อ)

มติท่ีประชุมเห็นชอบให้จัดท ำรำยงำนเป็นรำยปี ๆ ละ  1 ครั้ง ทุกสิ้นเดือนธันวำคมของทุกปี
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ

ด้านบัญชี (ต่อ)
1 การบันทึกบัญชี (ต่อ)
ประมวลค่ำเส่ือมรำคำ-สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
บันทึกรำยกำรล้ำงพักสินทรัพย์ถำวรในระบบ GFMIS "
 กำรขอเบิกเงินคงคลังและกำรกระทบยอดเงินคงเหลือประจ ำวัน "

2 การตรวจสอบบัญชี
งบทดลอง รำยกำรขอเบิกเงิน กำรเคล่ือนไหวเงินฝำกคลัง และกำร
จัดเก็บเงินและน ำส่งรำยได้แผ่นดินประจ ำเดือน

"

 ตรวจสอบรำยกำรพักสินทรัพย์จำกระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำร
บัญชีพักต่ำงๆ เช่น พักเงินน ำส่ง พักโอนสินทรัพย์ระหว่ำงหน่วยงำนใน
ระบบ GFMIS และบันทึกรำยกำรให้ถูกต้อง

"

3 การจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ
 รำยงำนกำรเงินประจ ำปี ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี "
รำยงำนข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันของหน่วยงำนภำครัฐ "
 รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินรำยได้ท่ีไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน "
 รำยงำนต้นทุนผลผลิตประจ ำปี "

ด้านพัสดุ
1 การจัดหาพัสดุ
กำรจัดท ำและเผยแพร่แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 (งบปกติ)

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
ยกเว้นงบลงทุน

กำรจัดท ำและเผยแพร่แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 (งบกลาง)

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน

กำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปี พ.ศ.2563 
(ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน) งบปกติ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
ยกเว้นงบลงทุน

กำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปี พ.ศ.2563 
(ผ่ำนเว็บไซต์ ของหน่วยงำน) งบกลาง

ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน

กีรติ

วราภรณ์
อรสา

พัชรี
ทัศนาลักษณ์

ได้รับจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน เม่ือ 26 ก.พ.2563
ด ำเนินกำรในเดือนมีนำคม 2563

ได้รับจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน เมื่อ 26 ก.พ.2563
ด ำเนินกำรในเดือนมีนำคม 2563
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ

ด้านพัสดุ (ต่อ)
1 การจัดหาพัสดุ (ต่อ)
กำรจัดท ำและรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 (ตามประกาศ คตง.)
กำรจัดซ้ือพัสดุต่ำง ๆ ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
กำรจัดจ้ำงงำนประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ "
กำรเช่ำ/กำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ "
กำรตรวจรับกำรจัดซ้ือ-เช่ำ-จ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ "
กำรท ำสัญญำ/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้ำง "
กำรขอคืนหลักประกันสัญญำ/กำรขอหนังสือรับรองผลงำน "
กำรติดตำมงำน/กำรตรวจรับงำน/กำรเบิกจ่ำยเงิน "
กำรรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำส  (กรมบัญชีกลาง) และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

กำรรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำเดือน (เว็บไซต์หน่วยงำน) ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
กำรรำยงำนผลกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้แก่ส ำนักงบประมำณ
เพ่ือก ำหนดรำคำมำตรฐำน

กำรรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้เพ่ือช่วยรำชกำร ในปี 2563 ไม่ได้รับแจ้งให้
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน

2 การควบคุมพัสดุ
   - กำรเบิก-จ่ำยพัสดุ ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
   - กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

3 การจ าหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาดและบริจาค) ด ำเนินกำรเป็นไปตำมแผน
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

หมายเหตุ
1. กำรจัดซ้ือพัสดุต่ำงๆ ตำมวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ซ่ึงเป็นกำรเบิกจ่ำยท้ังปีงบประมำณ ประกอบด้วย ค่ำวัสดุส ำนักงำน,งำนบ้ำนงำนครัว, วัสดุไฟฟ้ำ, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุยำนพำหนะ เป็นต้น
2. กำรเช่ำ/กำรจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ ประกอบด้วย  ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร,ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสำร, ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำด,ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ เป็นต้น

วราภรณ์
อรสา

พัชรี
ทัศนาลักษณ์

ยกเลิกกำรรำยงำนโดย พรบ.ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 

ได้รับจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน เมื่อ 26 ก.พ.2563
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ศษ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  

 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง              

 1. งานประจ า                

 1.1 การประขุมหารือศูนย์ศึกษาฯ และ
ศูนย์สาขาฯ  

12,188 - 17 ต.ค. 62            สมลักษณ ์
ศิริชัย/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.2 การประชุมหารือคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานดา้นวิชาการฯ และศูนย์
สาขาฯ 

15,324 -    31 ม.ค. 63         สมลักษณ ์
ศิริชัย/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.3 การตดิตามผลการด าเนินงาน
คณะอนุกรรมการด าเนินงานดา้น
วิชาการฯ ในพ้ืนที่โครงการศึกษา
วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ 
จังหวัดราชบรุ ี

13,250 -      4 มี.ค. 63       ศิริชัย/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.4 ประชุมหารือคณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานดา้นวิชาการฯ  

10,948 -           6 ส.ค. 63  สุทัศน์ 
ศิริชัย/อรพรรณ/
ตติยา/ฐิติวรดา 

 1.5 การจ้างเหมาบริการในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
 
 

180,000 -             สุทัศน์/ศิริชัย 
 

แบบฟอร์มที่ 2 

 



 
 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง              

 2. งานตามนโนบาย                
 2.1 ประชุมตดิตามการด าเนินงานของ

ศูนย์ศึกษาฯ ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) โดยการประชมุออนไลน์   

- -        19 พ.ค. 63 ,      
25 พ.ค. 63 

2 มิ.ย. 63 , 
5 มิ.ย. 63 , 
12 มิ.ย. 63 
 

   สุทัศน์ 
ศิริชัย/อรพรรณ/
ตติยา/ฐิติวรดา 

 2.2 ประชุมตดิตามการด าเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาฯ ช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) โดยประชุมที่ห้องประชมุ
ส านักงาน กปร. ควบคู่กับการประชมุ
ออนไลน์   

5,780 -             สุทัศน์ 
ศิริชัย/อรพรรณ/
ตติยา/ฐิติวรดา 

 รวมท้ังสิ้น 237,490 -              

 

- 2 - 
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

 



ผู้

ปกติ  กลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
1

1.1 โครงการน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน

240,240 สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร/ณัฐวุฒิ

 -จัดการประชุมคณะท้างานฯ 13 ธ.ค. 62

 -ประสานติดตามผลการสนับสนุนงบประมาณ
ส้าหรับโครงการท่ีขอรับสนับสนุนงบ กปร.

 -รวบรวมและจัดท้าฐานข้อมูลแผนงาน โครงการ 
และงบประมาณของ 5 หน่วยงาน (กองบัญชาการ
ต้ารวจตระเวนชายแดน/กรมอนามัย/กรม
ชลประทาน/กรมทรัพยากรน ้าบาดาล/การประปา
ส่วนภูมิภาค)

 -รวบรวมและจัดท้าฐานข้อมูลผลการตรวจสอบ
คุณภาพน ้า ของ 3 หน่วยงาน (กรมอนามัย/กรม
ชลประทาน/การประปาส่วนภูมิภาค)

 -ประสานความร่วมมือจาก กปค. 1-4 โดยการแจ้ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า แผนการด้าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค ตามท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

งานนโยบายของผู้บริหาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (พพ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (กศข.) 

ท่ี แผนงาน / กิจกรรม
 งบประมาณ



ผู้

ปกติ  กลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
 -จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานปี 2563 และการ
จัดท้าระบบฐานข้อมูล เพ่ือขอพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 -ประเมินผลและเตรียมจัดท้าแผนการด้าเนินงานปี
 2564

2

2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส้านักงาน 
กปร.

2.1.1) การถอดองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "เป็นอยู่ พอ อย่างไรในช่วง  โควิด-19"

2.1.2) การติดตามสนับสนุนการด้าเนินงาน จ้านวน
 8 ศูนย์เรียนรู้

    63,710
22-25 ธ.ค. 62 17-20 ก.พ. 63

2.1.3) การผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงฯ ประเภทหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ

365,000  

งานตามนโยบายยุทธศาสตร์ส านักงาน : ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 การเผยแพร่และขับเคล่ือนองค์ความรู้ตามแนว
พระราชด าริ

พ.ศ. 2562
แผนงาน / กิจกรรม

พ.ศ. 2563

สุดารัตน์/กรกฎ/
พัฒน์ธชา

 งบประมาณ
ท่ี



ผู้

ปกติ  กลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รับผิดชอบ
2.2 การขยายเครือข่ายการขับเคล่ือน

2.2.1) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - โครงการพ่ีน้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ 
พ.ศ.2562-2563

สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร

2.2.2) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริและความม่ันคง กองบัญชาการกองทัพ
ไทย

 - โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ปี 2563

สุดารัตน์ /กรกฎ/
พัฒน์ธชา

3

3.1 การจัดจ้างเหมาบริการในต้าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง

  180,000 สุดารัตน์/สุชนา

รวม  483,950 365,000 

งานประจ า

ท่ี แผนงาน / กิจกรรม
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน 

ตามแนวพระราชด าร ิ

 

 



ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2562 ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล               ผอ.พค. 
ผอก.บค.   
น.ส.กรรณิการ์ 
น.ส.สุวิดา 
น.ส.พิชมญช์ 

1.1 การวางแผนและอัตราก าลัง                
 1) ประชุม อ.ก.พ.กรม/กระทรวง 72,800    1/62 

27 ธ.ค. 
62 

 
 
 

1/63 
12 ก.พ. 

63 

2/63       
 

 

 2) ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายใน 
    เกลี่ยอัตราก าลัง (Rotation) 

               

 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร                 
 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 
     1.ประกาศหลัก 

เกณฑ์เงินเดือน รอบท่ี 1/2563  
เมื่อเดือน ก.พ. 
2.แจ้ง กอง ต่าง ๆ ท าแบบประเมิน 

     

 5) การเลื่อนเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทน                

1.2 งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง/เลื่อนระดับ
ต าแหน่ง (ภายใน)  

52,000               

 1) ที่ปรึกษา เป็น รองเลขาธิการ      ด าเนินการเสนอหลักการ 15 ส.ค. 62 ด าเนินการแล้วเสร็จ 25 ต.ค. 62  
 2) อ านวยระดับสูง เช่ียวชาญ เป็นที่ปรึกษา    ประชุม อ.ก.พ.กระทรวง  

เพือ่ปรับระดับต าแหน่ง  
ค.2/62 วันที่ 27 ธ.ค. 62 

ด าเนินการเสนอหลักการ 28 ต.ค. 62 ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62 
หมายเหตุ : รอต าแหน่ง รปร. โปรดเกล้าฯ 19 พ.ย. 62  
*มีบันทึก กพค. ที่ 1442/62 ลว 6 ธ.ค. 62 แจ้งเจ้าตัวจัดท าผลงาน 
*ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ลดระดับ 6 ม.ค. 63 

 

 3) เชี่ยวชาญ เป็น อ านวยการระดบัสูง     ด าเนินการเสนอหลักการ 18 ธ.ค. 62 ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 ม.ค. 63 
โดยการย้าย 

 

 4) อ านวยการต้น ช านาญการพิเศษ เป็นเชี่ยวชาญ   ประชุม อ.ก.พ.กระทรวง  
เพือ่ปรับระดับต าแหน่ง  

ค. 1/63 วันที่ 12 ก.พ. 63 
ด าเนินการเสนอหลักการ 8 ม.ค. 63/ประชุมคัดเลือก ขรก.เข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นวค.ชช. ค.1/63 
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63/ด าเนินการแล้วเสร็จมีประกาศ 24 ม.ค. 63/ 
*มีบันทึก กพค. ที่ 101/63 ลว 24 ม.ค.63 และ ท่ี 102/63 ลว 24  
 

สรรหาพร้อม 
กันได้ 



 

- 2 – 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2562 ปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

       ม.ค.63 แจ้งเจ้าท าจัดท าผลงาน **มีค าส่ัง รก.ในต าแหน่งที่ได้รับการ
คัดเลือก 6 ก.พ. 63 

 

       ประชุม อ.ก.พ.กระทรวง 1/63 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 เพื่อลดระดับ
ต าแหน่ง 
ย้ายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปนั่งในต าแหน่งที่ปรับระดับวันที่ 13 ก.พ.
63 

 

 5) ช านาญการพิเศษ เป็น อ านวยการต้น        ประชุมคัดเลือก ขรก.เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง นวค.ชช. ค.1/63 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 เสนอชื่อผู้
ที่ได้รับการย้าย  
ประชุม อ.ก.พ.กระทรวง 1/63 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 เพื่อลดระดับ
ต าแหน่งของ ชช. และย้าย ชพ. มาด ารงต าแหน่งอ านวยการต้นเมื่อ
วันที่ 13 ก.พ. 63 
 

 

 6) ช านาญการ เป็น ช านาญการพเิศษ      เสนอหลักการ 12 ก.พ. 63  
ประชุมคณะกรรมการ ค 1/63 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 
ประกาศรับสมัครวันที่ 14 ก.พ. 63 
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 5 มี.ค. 63 
สอบข้อเขียน 9 มี.ค. 63/สอบสัมภาษณ์ 19 มี.ค. 63/ประกาศผล
คัดเลือก 20 มี.ค.63   

 

 7) เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการ (จ านวน 1 ราย) 
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ  

     ปีงบประมาณ 2563 ไม่มีประเมิน 
ชก. (น.ส.วรรณศิริฯ โอนไปรับ
ราชการสังกัด สป.กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อ 1 พ.ย.62) 

     

 8) ประเมิน (ย้าย) นวช.พัสด ุ      -เสนอหลักการ 30 เม.ย. 2563 
-ประกาศรับสมัคร 1 มิ.ย.2563 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครฯ 17 
มิ.ย.63 
-ประชุมครั้งที่ 1/63 (เวียน)  
-ประชุมครั้งที่ 2/63 วันที่ 23 มิ.ย. 
63 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2562 ปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

      
 ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

       -ประชุมครั้งที่ 3/63 วันที่ 23 มิ.ย. 63 
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ วันที่ 19 ส.ค. 63 
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 1/63 วันที่ 1 ก.ย. 
63 
- ย้ายไปแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง นวช. พัสดุ วันที่  8 ก.ย. 63 

 

 9)  ย้ าย เลขต าแหน่ งของนักวิ เคราะห์ฯ  สลับ 
นักทรัพยากรบุคคลที่ว่างจากการย้ายนายชัยสิทธ์ิ 

     - ย้าย น.ส.กรรณิการ์ ฯ นวค. ไปด ารงต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
วันที่ 8 ก.ย. 63 

 

1.3 งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง/เลื่อนระดับ
ต าแหน่ง (ภายนอก)  

 300,000 
(งบกลางปี) 
พ.ศ. 2561 

     

 1) สรรหาข้าราชการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ (โดยการสอบแข่งขันหรือ 
อื่น ๆ) 

     เสนอหลักการขอใช้บัญชีจาก สนง.สป.ปลัดกระทรวงการคลัง  
25 พ.ย. 62 
-ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/63 ในวันที่ 9 ม.ค. 63 
-มีหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีสมัครเข้ารัยการคัดเลือกระหว่าง
วันที่ 15-21 ม.ค.63 
-ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
นักทรัพยากรฯ ปก. 24 ม.ค. 63 
-สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 29 ม.ค.63  
-ขึ้นบัญชี 30 ม.ค. 63 
-เรียกบรรจุ 11 ก.พ. 63 

 

 2) เรียกบรรจุ ขรก. (นวค.ปก. ล าดับที่ 5-6) 
  เรียกบรรจุ ขรก. (นวค. ปก. ล าดับที่ 7 ท่ีว่างจาก
การย้าย นวค.) 

     - เรียกบรรจุ 15 พ.ค. 63 
- เรียกบรรจุ 15 ก.ย. 63 

 

 3) สรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
วิเคราะห์ (ดา้นวิเทศสมัพันธ์) พนักงานประจ า
ส านักงาน และนายช่างศิลป์  
(โดยการสอบแข่งขันหรืออ่ืน ๆ) 

     เสนอหลักการสรรหาฯ 21 พ.ย. 62  
ประชุมครั้งที่ 1/62 วันที่ 11 ธ.ค. 62 
-รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 62 ถึงวันที่ 6 ม.ค. 63 
-สอบข้อเขียน 14 ม.ค. 63 (นายช่างศิลป์สอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์วันเดียวกัน นายช่างศิลป์ขึ้นบัญชี 17 ม.ค. 63) 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2562 ปี 2563 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                 

       -สอบสัมภาษณ์ 22 ม.ค. 63 จนท.วิเคราะห์ (ด้านวิเทศ) และพนง.
ประจ าส านักงาน ขึ้นบัญชี 23 ม.ค. 63 
-เรียกรายงานตัว 6 ก.พ. 63 ทั้ง 3 ต าแหน่ง 

 

1.4 จัดท ากรอบ/การต่อสัญญา        

 1) การจัดท ากรอบพนักงานราชการ รอบท่ี 5        -ส านักงาน ก.พ.มีหนังสือเชิญไปรับฟังแนวทางการจัดท า
กรอบ พรก. รอบท่ี 5 (2564-2567) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2563 
-กพค. มีบันทึกแจ้งกองต่าง ๆเพื่อสอบถามความต้องการ 
พรก. เพิ่ม และคงกรอบอัตราก าลังเดิม ตามบันทึก กพค.  
ที่ 254/2563 ลว. 25 ก.พ. 2563 ให้ส่งคืน กพค. วันที่ 6 
มี.ค. 2563 และ กพค. ที่ 256/2563 ลว.27 ก.พ. 2563  
ให้ส่งคืน กพค. วันที่ 10 มี.ค.2563 
-ประชุม อ.ก.พ.กระทรวง2/2563 และ อ.ก.พ.กระทรวง
3/2563  
- ส่งกรอบค าขออนุมัติภายใน 29 พ.ค. 2563 
- ส านักงาน กปร. ส่งกรอบท่ีอนุมัติให้ ก.พ.เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 
63 
- ส านักงาน ก.พ. ส่งแบบค าอนุมัติให้........ 

 

 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมา 
    บริการ (กรณีจ้างต่อ) 

               

1.5 ฐานข้อมูลบุคคล                

 1) การปรับปรุงฐานข้อมูลบคุคล (Dpis) 
    - เริ่มใช้ระบบลาออนไลน์ 1 เม.ย. 63 

               

 2) การปรับปรุงข้อมูลในระบบ SEIS 
(เริ่มลงในระบบตั้งแต่ 1 ต.ค. 61) 

  เริ่มบรรจุ ขรก. 
ใหม่ 4 ราย  
13 ส.ค.62 และเริ่ม
ลงประวัติในระบบ
เป็นต้นมา 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2561 ปี 2562 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.6 ด าเนินการให้ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูงด าเนินการ
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ ์(Experience 
Accumulation Framework)  

  -กุลวลัย hipps รุ่นที่ 15 
ส่งกรอบรายบคุคลให้ ก.พ.  
16 ต.ค. 62  
-28 ต.ค. 62 มีบันทกึ 
กพค.ที่ 1292/62 ลว 28 
ต.ค. 62 แจ้งให้ hipps 
เขียนกรอบรายบุคคล 
-สุชนา ส่งกรอบรายบคุคล
ตามบันทกี กศข.ที่ 229/62 
ลว. 6ธ.ค.62 มายัง กพค. 

 

    

1.7 ประกาศรับสมคัรผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี 16 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       1.ประกาศรับสมคัร 18 มี.ค. 63 
2. ปิดรบัสมคัร 30 มิ.ย.63 
3. ก.พ. แจ้งขยายระยะเวลารบัสมัคร โดย กปร. ขยายไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 
63 
4. นางสาวปรียาฯ สมคัรเข้ารบัการคัดเลือก 
5. กพค. ส่งรายช่ือเข้ารบัการประเมินคุณลักษณะพงึประสงค์ของ ก.พ. แล้ว 
6. ประเมินคุณลักษณะวันที่ 4 พ.ย. 63 

 

 รวมงบประมาณ 1 124,800 300,000              
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2562 ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล               ผอ.พค/ผอก.บค. 
นางสมพร 
ประภาพร 
นางสาวเสาวนยี ์
น.ส.ณัฐณพัศชา 

2.2.1 การพัฒนาระดับส านัก/กอง/ศูนย/์ต าแหน่ง                
 1) โครงการสัมมนา ประจ าปี 2563 1,280,900               
 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสายงาน ลปร.  -              
 3) โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานสายงาน รปร.1  -              
 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสายงาน รปร.2  -              
 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานสายงาน รปร.3  -              
 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานผูบ้ริหาร 

ส านักงาน กปร.  
 -              

 7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ
ระดับหัวหน้างาน 

 -              

 8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานบุคลากรใหม ่  -              
 9) โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  -              
 10) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนกับริหารการพัฒนา

ตามแนวพระราชด าริ (นบร.) 8 
 2,461,231              

 11) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ และ
เสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8 

 -              

2.2.2 การพัฒนาระดับบุคคล                 
 1) โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกหลักสูตรระยะยาว  615,210              

 2) โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกหลักสูตรระยะสั้น  115,400               

2.2.3 การพัฒนาด้านกฎหมาย                 

 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

 120,000              

 2) โครงการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบตัิการ  
 

 -              
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ล าดับที ่
แผนงาน/กิจกรรม 

 
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2562 ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.2.4 การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ                

 1) ทุนศึกษา/ฝึกอบรมตา่งประเทศ -               
 2) หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม(OOC)  -              
 3) หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC)  -              

2.2.5 การพัฒนาเพื่อสร้างเครือขา่ยการพัฒนาตามแนว
พระราชด าร ิ

               

 1) โครงการเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ที่ 6  

 -              

2.2.6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 -              

 รวมงบประมาณ 2 1,396,300 3,196,441              
3. ด้านสวัสดิการ               ผอ.พค./ผอก.บค.   

นางสมพร 
น.ส.ประภาพร 
น.ส.ภาวิณ ี

 1) ตรวจสุขภาพประจ าปี 2563                
 2) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ดเิรกฯ                
 3) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตระกลูช้างเผือกและมงกุฎไทย 
               

 4) การประชุมฌาปนกจิสงเคราะห์                
 5) การประชุมใหญส่ามญัประจ าปีกองทุนสวัสดิการฯ                 
 6) การคัดเลือกข้าราชการดเีด่น ประจ าปี 2563                

 7) ขอรับบ านาญข้าราชการ 2 ราย                

 8) การจัดมุทิตาจติแก่ผูเ้กษียณอายุราชการ  5,000              

 9) โครงการกอล์ฟสานสัมพันธ์ กปร.                 

 รวมงบประมาณ  3  5,000              
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ล าดับที ่
แผนงาน/กิจกรรม 

 
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2562 ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. อื่น ๆ               ผอ.พค. 

ผอก.บค. 
นางกัญญ์วรา 

 อื่น ๆ                 
 1) ท าบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน

ราชการ  
               

 2) จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน                
 3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 38,240 7,250              
 4) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือ่งดื่ม 10,578               
 5) นักศึกษาฝึกงาน                
 6) หนังสือประกันสังคม                
 7) หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดกิารเงินกู้เพ่ือท่ี

อยู่อาศัย 
               

 8) หนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล (รปภ.1) ช้ัน
ความลับ 

               

 รวมงบประมาณ 4  48,818 7,250              
5. ครุภัณฑ์               ผอ.พค/ผอก.บค. 

นางสมพร 
ประภาพร 
น.ส.เสาวนีย์ 

 5.1) ฮาร์ดดสิก์ ขนาด 4 TB 2 อัน   5,800              
 5.2) แฟลชไดรฟ์ จ านวน 3 ตัว  4,200              
 รวมงบประมาณ 5  10,000              
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,569,918 3,518,691              
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กองประชาสัมพันธ์ 
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ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

ส่ือวิทยุ วิไล/วิชุพร

 โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเน่ือง   
มาจากพระราชด าริทางส่ือวิทยุ

1,500,000       
จัดท าTOR จัดจ้าง

ส่ือโทรทัศน์ วิไล/วิชุพร

 โครงการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ 1,500,000       จัดท าTOR จัดจ้าง

ส่ือส่ิงพิมพ์ อภิญญา

 โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเน่ืองมา  
จากพระราชด าริทางส่ือส่ิงพิมพ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ ข่าว   
บทความ และสกู๊ปพิเศษหรือบทความเฉลิมพระเกียรติ

1,500,000       

จัดท าTOR จัดจ้าง

กิจกรรมพิเศษการสร้างเครือข่าย เบญจรัตน์/ประทีป

 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ RDPB Camp  
รุ่นท่ี 10

2,122,500       
จัดท าTOR จัดจ้าง

ส่ือนิทรรศการ วิชาญ/โชคชัย

 โครงการจัดการเสวนา/นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ             
  สวนหลวง ร. 9 700,000 จัดท าTOR จัดจ้าง

รวมท้ังส้ิน 7,322,500      

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563
กองประชาสัมพันธ์

2562
แผนงาน/กิจกรรม

2563

1/1
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ศูนย์สารสนเทศ 
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กองติดตามและประเมินผล 

 

 



งบกลาง  งบปกติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
-

2 งานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน กปร.
1 ประเมินผลโครงการฯ จ านวน 2 โครงการ   

   2.1 โครงการประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริขอศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

 - 

1,000,000 บาท

2.2 โครงการประเมินผลการบริหารจัดการ
น้ าตามแนวพระราชด าริในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าป่าสัก

 - 1,000,000 บาท

2 การติดตามผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 -  223,700 บาท คัดเลือก
โครงการ/
รวบรวม
ข้อมูล

ประชุม
ร่วมกับ 
กปค.1-4
 และ 
กศข.

คัดลือก
โครงการฯ

รวบรวม
และจัดท า
ข้อมูล
เบ้ืองต้น

รายงานผล วิเคราห์ผล
และแปรผล

วิเคราห์ผล
และแปรผล

วิเคราห์
ผลและ
แปรผล

จัดท า
สรุป

รายงาน
ผล     
        
 จัดส่ง

จัดท า
สรุป

รายงา
นผล  
        
       

 
เสาวลักษ
ณ์/ขจร

ชัย/นวพร

3 งานประจ า
โครงการจัดท าตัวช้ีวัดโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

 -  420,000 บาท ประชุม
คณะท างานฯ
 ด้านจัดท า
รายงาน

ประชุม
คณะกรรม

การ
บริหาร

โครงการฯ

ลงพ้ืนท่ี
ติดตาม
ตัวช้ีวัด

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ห้วยฮ่อง

ไคร้ฯ  และ
โครงการ 
พัฒนา

ห้วยลานฯ
 จังหวัด
เชียงใหม่

ลงพ้ืนท่ี
ติดตาม

ตัวช้ีวัดศูนย์
ศึกษาการ
พัฒนาเขา
หินซ้อนฯ 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ 

จังหวัด
จันทบุรี

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา
ภูพานฯ 
จังหวัด

สกลนคร

ลงพ้ืนท่ี
ติดตามตัวช้ีวัด

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

ห้วยทรายฯ 
จังหวัด

เพชรบุรี และ
โครงการ

ศึกษาวิธีการ
ฟ้ืนฟูเขา
ชะงุ้มฯ 

จังหวัดราชบุรี

ลงพ้ืนท่ีติดตาม
ตัวช้ีวัดศูนย์
พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์ฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ
และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ จังหวัด

นราธิวาส        
               ไม่
สามารถลงพ้ืนท่ี

ได้เน่ืองจาก
สถานการณ์  โค

วิด-19

ประชุม
คณะอนุกรรมก
ารโครงการฯ 
เพ่ือสรุปผล
 การติดตาม
ตัวช้ีวัด ท้ัง 5 
ด้าน            
               

ประชุม
หัวหน้า

คณะท างาน
ติดตาม

สรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูล

เบ้ืองต้น

การจัดท า
ระบบ

ฐานข้อมูลและ
ติดตาม

โครงการจัดท า
ตัวช้ีวัดฯ

ประชุม
คณะท างา
นติดตาม
ตัวช้ีวัดท้ัง
 5 ด้าน 

เพ่ือ
สรุปผล
การ

ด าเนินงาน
ก่อน
จัดท า

รายงาน

ประชุม
เชิง
ปฏัติ
การ

ตัวช้ีวัดฯ

การ
จัดท า
ระบบ

ฐานข้อมู
ลและ
ติดตาม
โครงการ
จัดท า
คัวช้ีวัด
ฯ       
         
         

 จัด
ประชุม

เชิง
ปฏิบัติก

าร
ตัวช้ีวัด

ฯ

 
เสาวลักษ
ณ์/ขจร

ชัย/นวพร

 
ผู้รับผิดชอ

บงาน

จัดท าแบบส ารวจ/
แบบสอบถาม/ฐานข้อมูลเบ้ิอง

ต้น

งานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร, คสช.,รัฐบาล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563
กองติดตามประเมินผล

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้เน่ืองจากสถานการณ์ โควิด-19

ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนไดเ้นื่องจาก
สถานการณ์ โควิด-19

ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 และคืนงบประมาณตามพรบ. โอนงบประมาณ รายจ่ายปี 2563

ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 และคืนงบประมาณตามพรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2563
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ส านักงาน กปร. 

 

 



ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

 งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล 
1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (ตาม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทย กลยุทธ์ที่  4 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ) 

    

 (1.1) โครงการส่งเสริม ยกย่อง บุคลากร
ของส านักงาน กปร. 

  ด าเนินการจัดโครงการ ศปท. กชบ. 
และ กพค. 

ผล   หารือ เก็บข้อมูล เพื่อจัดท าเป็นสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 (1.2) โครงการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมคุณธรรม ภายในส านักงาน กปร. 

  ด าเนินการจัดโครงการ ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

ผล   ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการด าเนินโครงการแล้วเห็นว่ามีชอ่งทางการสื่อสารภายในเพียงพอแล้ว 
จึงยกเลิกการจัดโครงการฯ 

 (1.3) การพัฒนาคู่มือประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงาน กปร. 

  ด าเนินการ ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

ผล   อยู่ระหว่างรอประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับใหม่ของส านักงาน ก.พ. จากนั้นจึงจะสามารถด าเนินการจดัท าคู่มือประมวล
จริยธรรมส าหรับเจา้หน้าที่ส านักงาน กปร. ได้ 



ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 
 

    

 (2.1) การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในภาครัฐ และการ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมการจัดบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมข้อความรณรงค ์

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา   จัดท า 

บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 

และ 
ข้อความ
รณรงค ์

  จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 

และ 
ข้อความ
รณรงค ์

  จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 

และ 
ข้อความ
รณรงค ์

  จัดท า 
บอร์ด 
ประชา 
สัมพันธ์  

และ 
ข้อความ
รณรงค ์

ผล 

กิจกรรมเสียงตามสาย   เผยแพร่
เรื่องที่ 1 

เผยแพร ่
เรื่องที่ 2 

เผยแพร่
เรื่องที่ 3 

เผยแพร่
เรื่องที่ 4 

เผยแพร่
เรื่องที่ 5 

เผยแพร่
เรื่องที่ 6 

เผยแพร่
เรื่องที่ 7 

เผยแพร่
เรื่องที่ 8 

เผยแพร่
เรื่องที่ 9 

เผยแพร่
เรื่องที่ 

10 

เผยแพร ่
เรื่องที่ 11 

กิจกรรมการจัดบอร์ดประชาสมัพันธ์     

จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์
เรื่องที่ 1 

 

จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์
เรื่องที่ 2 

จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์
เรื่องที่ 3 

  

จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์
เรื่องที่ 4 

จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์
เรื่องที่ 5 

จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์
เรื่องที่ 6 

จัดท า 
บอร์ด 
ประชา 
สัมพันธ ์
เรื่องที่ 7 

กิจกรรมข้อความรณรงค์ทางหน้าจอ 
Desktop 

            
เผยแพร่ผ่านทางหน้าจอ 

Desktop  
เดือนละ 1 เร่ือง 

กิจกรรมการเผยแพรผ่่านทาง  
Video Wall 

  เผยแพร่วิดิโอ/สือ่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 3 เร่ือง 



ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในองค์กร  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและป้องกนัการ
ทุจริต อย่างต่อเนื่อง (ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ข้อย่อยที่ (1) – (4)) 

    

 (3.1) คณะกรรมการจรยิธรรมประจ า
ส านักงาน กปร. 

     ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา ผล 

 
       

ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน 

 (3.2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ ส านักงาน กปร.” รุ่นที่ 5 

200,000          จัด
ฝึกอบรม 

   ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

ผล   ยกเลิกโครงการฯ ตามนโยบายรัฐบาล  
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเข้าสูส่ภาวะปกติเมื่อใด 

 (3.3) ส ารวจประเมินด้านส่งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติ 
ประจ าปี 2562 ของ ส านักงาน กปร. 

            ประ 
เมิน 

จัดท า
รายงาน
สรุปผล 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

ผล             
ประ 
เมิน 

จัดท า
รายงาน

สรุปผลและ
เผยแพร่ 



ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

 (3.4) โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 297,131 
(งบกลาง
เหลือจ่าย 

กันเหลื่อมปี 
2560) 

     
 

       ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

  (3.4.1) กิจกรรมพัฒนาส านักงาน 
กปร. ในมิติองค์กรคณุธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        

  

    

  - คู่มือ “องค์กรคุณธรรม 
ของ ส านักงาน กปร.” 

  จัดท าคู่มือและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์

 
  

  
    

ผล  17,526 
จัดท าคู่มือและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์
         

  (3.4.2.) โครงการอบรมศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม “พัฒนาจิต เพื่อชีวิต
ที่สมดลุ ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่ 3 

     จัด
กิจกรรม 

(1) 

 จัดฝึก 
อบรม 
(2)   

    

ผล  22,053    
จัด

กิจกรรม 
ที่ 1 

ปรับกิจกรรมที่ 2 เป็นการเผยแพร่ “ธรรมะเดลิเวอรี่” ผ่านเสียงตามสาย (เดือนละ 2 คร้ัง)  
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเข้าสูส่ภาวะปกติ

เมื่อใด โดยเร่ิมด าเนินการเผยแพรต่ั้งแต่เดือนสิงหาคม 

 (3.5) คู่มือแนวทางการด าเนินงาน ศปท.   จัดท าคู่มือ    
  

    ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

ผล   จัดท าคู่มือและด าเนินการเผยแพร ่       



ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

 งานประจ า 
4. รายงาน ศอตช. เรื่องความคืบหนา้การ

ด าเนินงานต่อข้อร้องเรยีนกรณีเจา้หน้าท่ี
ของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ 

  จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

ผล   จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

5. การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ปรียา 

ผล   
ทบทวนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของส านักงาน ป.ป.ช. ในการประเมิน ITA 
ปี 2562 

เข้าร่วม
การ

ประชุม
ชี้แจง
การ

ประเมิน 
ITA 

ประจ า
ปี 2563 

ประสานขอขอ้มูลจากส่วนงานที่
เกี่ยวขอ้ง และเสนอคณะท างาน 

ITA พิจารณา 

เก็บข้อมูลแบบ
ส ารวจ IIT และ EIT 

 
รับทราบผล
การประเมิน ศึกษา

คู่มือการ
ประเมิน 

ลงทะเบียนเข้าใช้
งานระบบการ
ประเมิน และ 

น าเข้าข้อมูลในการ
ประเมิน IIT และ 

EIT 

ประสาน ศสท. 
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน

ทางเว็บไซต์ 
ส านักงาน กปร. 

ด าเนิน 
การ
ตอบ
แบบ

ส ารวจ 
OIT 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 



1 
 

 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้
ประสานงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , รัฐบาล 
 

8,400 
(บาท) 

              

 1.1 การประสาน จดัท า ด าเนินการ ตดิตาม 
และรายงานผลตัวชี้วัดในการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติราชการ 

   
เจรจาตัวชี้วัด 

      รายงาน 
12 เดือน 

ศิริลักษณ์,  
นพปฎล 
จิราภรณ์, 
เฉลิมพร,  

วิภารัตน์, อุไร 
      ผล   เจรจาตัวชี้วัด ด าเนินการ 

 
 เตรยีม

ข้อมูลเพื่อ
รายงาน 

 

 1.2 การประสาน จดัท า ด าเนินการ ตดิตาม 
และรายงานผล การสรา้งความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.)  

    รายงาน
ไตรมาส   

1 
 

  รายงาน 
ไตรมาส 

2 

  รายงาน
ไตรมาส 

3 

  รายงาน 
ไตรมาส 

4 

ศิริลักษณ์, 
นพปฎล 
วิภารัตน์  
ร่วมกับ 

กผว., ศสท.
,กศข., กปค.1 

      ผล     รายงาน   รายงาน   รายงาน   รายงาน  

 1.3 ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การ 
ที่ด ี
 - การจัดท าจดหมายข่าว ส านักงาน กปร.
ประจ าป ี2563 
 

 
 

120,000 
(บาท) 

     
 

ฉบับ 
ที่ 1 

   
 

ฉบับ 
ที่ 2 

   
 

ฉบับ 
ที่ 3 

  
 

ฉบับ 
ที่ 4 

 
 

ศิริลักษณ์,  
นพปฎล 
จิราภรณ์, 

     ผล 
 

96,300 
(บาท) 

     ฉบับที่1  
24,075 
(บาท) 

  ฉบับที่2 
24,075 
(บาท) 

  ฉบับที่3 
24,075 
(บาท) 

ฉบับที่ 4 
24,075 
(บาท) 
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ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้
ประสานงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

 - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

              ศิริลักษณ์, 
นพปฎล 
จิราภรณ์, 
เฉลิมพร, 
วิภารัตน์, 

    ผล 
 
 

     รายงาน 
กพร. 

         

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
 

4,200 
(บาท) 

              

 2.1 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  
-เลขานุการคณะท างานฎีกาฯ 
 

   ประชุม    ประชุม    ประชุม   นพปฎล, 
เฉลิมพร 

 
  ผล 
 

   ประชุม
ครั้งที่
3/62 

   เล่ือน
ประชุม 

   เล่ือน
ประชุม 

 ประชุม
ครั้งที่1/63 

 

 2.2 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  
-ติดตามผลฎีกาในภาพรวม 
 

  รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

เฉลิมพร 

    ผล 
 

  รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

 

 2.3 การจัดท าและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกบัองค์
ความรู้ 

               

 -การจัดการองค์ความรู้ ขอ้มูลพระราชด าริ 
และแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชด าร ิ

              ศิริลักษณ์,  
นพปฎล,  
จิราภรณ์, 
เฉลิมพร,  

วิภารัตน์, อุไร 
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ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้
ประสานงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานฎีกา 
     -ปรับปรุงคู่มือ 
     -ปรับปรุงกระบวนงาน 

              ศิริลักษณ์, 
นพปฎล,  
เฉลิมพร, 

  
ผล 

  ผู้บริหารสั่งการให้ กผว.เป็นผู้ด าเนินการ  

 
-สร้างเวทีแสดงความเห็นในการออกแบบแนว
ทางการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสนอง
พระราชด าริ (Problem-based) 

         1 คร้ัง     ศิริลักษณ์, 
นพปฎล,        
จิราภรณ์, 
เฉลิมพร 

  
ผล 

 
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

 

 -การจัดการความรู ้(KM:Knowledge 
Management) องค์ความรู้ตามแนว
พระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริบนฐานบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

              ศิริลักษณ์, 
นพปฎล,จิรา

ภรณ์, 
เฉลิมพร  

 

 ผล 

      แต่งตั้ง
คณะท างาน
/ประชุมครัง้
ที่ 1 

ประชุม
คร้ังท่ี 2 

       

 

2.4.โครงการชุมชนสบืสานพระราชด าริ 

 
146,400 
(บาท) 

  
 

 
 

   
จัด 

โครงการ 

 
จัด

โครงการ 

       
จิราภรณ์ 

   
   ผล 

   
ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

 

3. งานประจ า 
 

               

 3.1 การด าเนินการตามแนวทางควบคุมภายใน   ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 

         เฉลิมพร 

 
 

 
 ผล 

  ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 
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ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้
ประสานงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
งบปกต ิ งบกลาง 

 3.2 แผนบริหารความเส่ียง ส านกังาน กปร. 
 

               

         แต่งตั้ง
คณะท างาน 

จัดท าแผน / ด าเนินการตามแผน นพปฎล/
เฉลิมพร 

 3.3 งานสารบรรณ 
 

              อุไร 

 3.4 งานเลขานุการกลุ่ม กพบ.  
 

              อุไร 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานใหค้วามเชือ่ม ัน่

1. การจัดท าแผนปฏบิตังิานตรวจสอบประจ าปี 2563 (ส าหรับแตล่ะกจิกรรมทีต่รวจสอบ)

2. การปฏบิตังิานดา้นบญัชขีองสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. รายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. เงนิสวสัดกิารส านักงาน กปร. ประจ าปี พ.ศ. 2562

5. การบรหิารรถยนตร์าชการ

6. การตดิตามหน่วยรับตรวจวา่ด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในซึง่ผูบ้รหิารสัง่การ

7. การรับและน าเงนิสง่คลงัในระบบ GFMIS ผา่นระบบ KTB Corporate Online

8. โครงการในการฝึกอบรมและการประชมุเชงิปฏบิตักิาร

9. การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ

10. โครงการอบรมดา้นจรยิธรรม.

11. โครงการตอ่เตมิหอ้งสมดุโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหอ้งรับประทานอาหาร และหอ้งออกก าลงักาย ส านักงาน กปร.

12. การประเมนิความเสีย่งและวางแผนการตรวจสอบปี 2564

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการปรับปรงุการปฏบิตังิานในองคก์ร)

หมายเหตุ

1 หากพบปัญหาหรอือปุสรรคในระหวา่งการตรวจสอบ อาจปรับเปลีย่นแผนและระยะเวลาในการปฏบิตังิานตามความเหมาะสม

2 กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบและด าเนนิการ จ านวนวนัทีร่ะบไุวใ้นตารางขา้งตน้  มไิดร้วมถงึ

  - งานดา้นบรหิารจัดการภายในกลุม่ตรวจสอบภายในเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารตรวจสอบภายใน

          ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

  - การเขา้รับฝึกอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ  (CGIA) และหลกัสตูรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิตังิาน   

  - การเขา้รว่มประชมุกับหน่วยงานภายในส านักงาน กปร.   

  - ภารกจิอืน่ๆ กับกรมบญัชกีลางหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

งานการใหค้ าปรกึษาแนะน า ดา้นการเงนิ การบญัช ีการพัสด ุ
และดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก่

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังาน กปร.

กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบ/ด าเนนิการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



 
 

 

 

 

 

 

 

 




