
 
 

 

 

 

 
 

ผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักงาน กปร. 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(รอบ 6 เดือน) 
 

 



ค ำน ำ 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) ได้ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บรรลุตำมพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบำยของส ำนักงำน กปร. ใช้เป็นกรอบแนวทำงใน 
กำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย งำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของผู้บริหำร,รัฐบำล,งำนตำมยุทธศำสตร์ และงำนประจ ำ ของทุกส ำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม  
ในทุกภำคส่วนของส ำนักงำน กปร. และมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ท่ีได้แถลง
นโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อ 12 กันยำยน 2557 ระบุว่ำ นโยบำยท่ี 1 กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ “กำรสนับสนุนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ี  สถำนศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ เรียนรู้ เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำว  
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลโครงกำรตำมแบบอย่ำงท่ีทรงวำงรำกฐำนไว้ให้เผยแพร่เป็นท่ีประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ในวงกว้ำง” และเชื่อมโยงถึงค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ท่ีแถลงต่อรัฐสภำ 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎำคม 2562  ในนโยบำยท่ี 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งรัฐบำลปัจจุบันได้ใหค้วำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่องด้วย  

 ท้ังนี้ ส ำนักงำน กปร. ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน กปร. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 
2563 ถึงวันท่ี 31 มีนำคม 2564 แล้ว จึงมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว ในรอบระยะเวลำ 6 เดือน เพื่อให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำน กปร. มีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ คือ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชน ต่อไป 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  1 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้า

ระวัง 22 อ่าง จังหวัดสกลนคร 
               

 -  ติดตามผล/บริหารจัดการ                
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
 2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน

พื้นที่การพัฒนาแก่บุคลากร 
               

 - การสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ในพื้น ท่ี ท่ีมี 
ความแตกต่างในเชิงภูมิสังคม ให้มีแนวทางใน 
การปฏิบัติงานในพื้นท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
โ ดยจั ดท า คู่มื อ ร าย งานผลการด า เ นิ น ง าน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 
กองประสานงานโครงการพื้นท่ี 1 - 4 

  1 ครั้ง            กปค. 2 

3. งานประจ า                
 3.1 การติดตามเสด็จฯ    วันที่ 15-20  

จ.สกลนคร 
วันที่ 27 
อุบลราชธานี 

วันที่ 11  
จ.นครราชสีมา 
วันที่ 23  
จ.สกลนคร 

          กปค. 2 
(905 ตามพื้นที่รับผิดชอบ) 
(906 เสด็จฯ 1 คร้ัง) 

 
 3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ขององคมนตรี    วันที่ 18  

จ.ชัยภูมิ, 
จ.ขอนแก่น 
วันที ่25  
ภูพานฯ 
สกลนคร 

    วันที่ 19 
จ.สกลนคร 

      กปค.2 
สลับตามพื้นท่ี

รับผิดชอบ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

แบบฟอร์มที่ 2 



 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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. 

 3.3 การจัดท ารายงานประจ าปี   1 ครั้ง            กปค.2 
 3.4 การบริหารจัดการโครงการฯ                

   1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร   1 ครั้ง   1  ครั้ง 1  ครั้ง 2  ครั้ง       ธนฤทธิ์/ฉัตตริน 
   2) โครงการทฤษฎีใหม่เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์               ธนฤทธิ์/สุดารัตน์ 
   3) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67)    1 ครั้ง  1 ครั้ง  2 ครั้ง       ธนฤทธิ์/สุทธิพา 
   4) โครงการปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย               ธนฤทธิ์/วนิดา 
   5) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  

     จังหวัดศรีสะเกษ 
       1  ครั้ง       จินจะนะ/อังคะนา 

   6) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอึ่ง  
     จังหวัดยโสธร 

   1  ครั้ง    1  ครั้ง       จินจะนะ/เพชรนภา 

   7) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าห้วยบางทรายฯ     
     จังหวัดมุกดาหาร 

     1  ครั้ง         จินจะนะ/อิทธิพล 

   8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
     จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

    1  ครั้ง          จินจะนะ/กฤษณพล 

   9) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจาก   
      พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร – จังหวัดนครพนม 

   1  ครั้ง  1  ครั้ง         จินจะนะ/กฤษณพล 

4. การติดตามงานฎีกา    2  ครั้ง    3  ครั้ง       กปค.2 

5. การติดตามงานโครงการ   1  ครั้ง 1  ครั้ง    3 ครั้ง       กปค.2 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  3 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 3 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  
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 

  15-16 ต.ค. 63  
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดท าแผน
แม่บทฯ  

10 พ.ย. 63 
ประชุม

คณะกรรม 
การบริหาร
โครงการฯ 

          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 ต.ค. 63 
แม่ฮ่องสอน  

 
 

19 พ.ย. 63 
เชียงราย 

 
 

24-25 ธ.ค. 63 
เชียงใหม ่

 

 
 

6-7 ม.ค. 64 
พะเยา, 
เชียงราย 

13-14 ม.ค.64 
น่าน 

27-28 ม.ค. 64 
เชียงใหม ่

 
 

 10-11 ก.พ. 64 
พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 
 

3-4 มี.ค. 64 
เชียงใหม่ 
ล าปาง 

 

 
 

     ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  
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      
1-2 ธ.ค. 63 

เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน 

21-23 ธ.ค. 63 
ตาก 

29 ธ.ค. 63 
เชียงใหม่ 

     
 

    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 แผนงานการติดตามงานโครงการฯ เดือน
ละ 2 คร้ัง 
 

  7-9 ต.ค. 63 
เชียงใหม ่

 15-17ธ.ค. 63 
ล าปาง 

 16-19 ก.พ. 64 
นครสวรรค์ 
เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน 

14-17 มี.ค. 64 
เชียงใหม่ 
ล าพูน 

      ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 2.5 แผนงานพิจารณางบประมาณปี 64                

  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 
 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  
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) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูง 17 แห่ง 
 

              ผอก.ปพ.31,  
ผอก.ปพ.32 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  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
อนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม บริเวณเหมืองสังกะสี
ฯ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก (เหมอืงผาแดง) 

              ผอก.ปพ.31, 
คุณบุษราพรรณ,  
คุณนิตติยา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  11) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดนา่น 

              ผอก.ปพ.31, 
คุณสุภาพร 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  
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 

  12) โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้
และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบา้นหว้ยลู่อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ปพ.31, 
คุณสุภาพร, คุณสุทธิภา, 

คุณปราชญ์ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  13) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชด าร ิ
 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  14) โครงการพัฒนาพื้นที่หว้ยลานอัน

เนื่อง มาจากพระราชด าร ิอ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  15) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเบ็ดเสร็จ

แม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิอ าเภอ
จอมทอง 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 



4 
 

 

 

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่  4 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 4 (กปค.4) 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 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 อ่ืนๆ 

1 งานนโยบายเรง่ดว่นของผู้บรหิาร, รัฐบาล - - - - - - - - - - - -      
2 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                  
 2.1 จัดท ำข้อมูล โดยกำรรวบรวม 

พระรำชด ำริและขอ้มูลโครงกำรที่เกี่ยวขอ้ง
กับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรทิี่
ถูกต้องครบถ้วน และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

            กปค.4     

 2.2 จัดท ำข้อมูลตำมระบบติดตำม 
ควำมก้ำวหนำ้ฎีกำ (petition) 

            กปค.4     

 2.3 จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมระบบ 
knowledgeManagement : KM 

            พงศกร/ชฎำธร/
สหศักดิ์/ณัฐดนัย/
โสภำ/ภำนุวัฒน ์

    

3 งานประจ า                  
 3.1 กำรตำมเสด็จ             กปค.4     
 3.2 กำรตรวจเยีย่มโครงกำรขององคมนตรี             กปค.4     
 3.3 ประสำนตรวจสอบขอ้เท็จจริงฎีกำ             กปค.4     
 3.4 กำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำโครงกำร 

(เดือนละ 2 ครั้ง) 
            กปค.4     

 3.5 กำรพิจำรณำงบประมำณปี 2564                  
  1) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิุลทองฯ             ธเนศ 

รุ่งรัตน์/กมลวรรณ 
    

  2) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำร
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ 

            อภิศักดิ ์
ณัฐวุฒิ/ชฎำธร 

    

  3) งำนด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ             เจ้ำหน้ำที่ กปค.4 
ตำมพื้นที่
รับผิดชอบ 

    

 3.6 งำนด้ำนอื่น ๆ             กปค.4     
 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 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 อ่ืนๆ 

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                  
 4.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

     (เดือนละ 1 ครั้ง)   
            ธเนศ 

รุ่งรัตน์/กมลวรรณ 
    

 4.2 งำนชมศูนย์ศึกษำฯ             กปค.4     
5 ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
                 

 5.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

            อภิศักดิ ์
ณัฐวุฒิ/ชฎำธร 

    

6 งานติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร จ านวน 7 โครงการ 

            กปค.4     

 6.1 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองสังข์ฯ                  
 6.2 โครงกำรวังหีบฯ                  
 6.3 โครงกำรบรรเทำอุกภัยเมืองนครฯ                  
 6.4 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองสีสุกฯ                  
 6.5 โครงกำรกอ่สร้ำงอำ่งเก็บน้ ำบำ้นเหมอืงตะกัว่ฯ                  
 6.6 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำเขำพลูฯ                  
 6.7 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำล ำพะยำฯ                  
7 โครงการบรหิารจดัการพื้นทีป่า่พรุโตะ๊แดง             ธเนศ 

รุ่งรัตน์/กมลวรรณ 
    

8 โครงการบรหิารจดัการพื้นทีป่า่พรุควนเคร็ง             อภิศักดิ ์
ณัฐวุฒิ/ชฎำธร 

    

9 โครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยเมือง
ชุมพรตามพระราชด าร ิ

            อภิศักดิ ์
นงพงำ/พงศกร 

    

10 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

            อภิศักดิ ์
นงพงำ/สหศักดิ์ 

    

11 การติดตามและจดัท ารายงานประจ าป ี
2564 

            กปค.4     

 



ผลการด าเนินงานตามปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 4 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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               กปค.4 

 3.2 กำรตรวจเยีย่มโครงกำรขององคมนตรี    
6-7  

ต.ค.63 
ปัตตำนี 

 

 
5-6 

พ.ย.63 
ชุมพร + 
สุรำษฎร์ฯ 

 
 

 
4-6 

ม.ค.64 
ยะลำ + 
สงขลำ 

 
17  

ก.พ.64 
ปัตตำนี 

 

 
16-18 
มี.ค.64 
นรำฯ +
ยะลำ 

      กปค.4 

 3.3 ประสำนตรวจสอบขอ้เท็จจริงฎีกำ    
3 เร่ือง 
6-8 ต.ค.63 
ระนอง 

14-16 ต.ค.63 
สตูล 

19-22 ต.ค.63 
นครศรีฯ 

  
2 เร่ือง 
30พ.ย.- 
2ธ.ค63 
ระนอง 
28-29 
ธ.ค.63 
ชุมพร 

 

   
3 เร่ือง 
16-18 
มี.ค.64 
นครฯ 
22-24 
มี.ค.64 
สงขลำ 
31 มี.ค.-2 
เม.ษ. 64 
นครฯ 

      กปค.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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 กำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำโครงกำร 
(เดือนละ 2 คร้ัง) 

   
2 ครั้ง 
4-5 

ต.ค. 63 
พัทลุง 
14 

ต.ค. 63 
พัทลุง 

 
2 ครั้ง 
2-3 

พ.ย. 63 
พัทลุง+

ตรัง 
10-11 
พ.ย. 63 
พัทลุง 

 
2 ครั้ง 

2 
ธ.ค. 63 
พัทลุง 
7-9 

ธ.ค. 63 
สตูล 

 

 
 

 
 

 
2 ครั้ง 

2 
มี.ค. 64 

สตูล 
22-24 
มี.ค. 64 
นรำธวิำส 

      กปค.4 

 3.5 กำรพิจำรณำงบประมำณปี 2564 
 

               

  1) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิุลทองฯ    
 

   
 

        ธเนศ, 
รุ่งรัตน์,กมลวรรณ 

 
  2) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำ 

พื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ 
   

1 เร่ือง 
     

2 เร่ือง 
      อภิศักดิ์, 

ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 
 

  3) งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ    
 

 
1 เร่ือง 

 
1 เร่ือง 

  
 

 
1 เร่ือง 

      กปค.4 
(ตำมพื้นที่รับผิดชอบ) 

 
  4) งบประมำณด้ำนอื่น ๆ    

1 เร่ือง 
 

2 เร่ือง 
 

1 เร่ือง 
 

1 เร่ือง 
  

 
      กปค.4 

(ตำมพื้นที่รับผิดชอบ) 
 
 

 3.6 งำนด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรประชุมรว่มกับจังหวัด 
และหน่วยรำชกำรอื่น เป็นต้น 

        
2 คร้ัง 

2 
มี.ค. 64 

สตูล 
22-24 
มี.ค. 64 
นรำธวิำส 

       
 
 
 
 

 
 

 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 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               ธเนศ, 
รุ่งรัตน์,กมลวรรณ 

 4.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

   
1 คร้ัง 
28-30 
ต.ค. 63 

  
1 คร้ัง 
23-25 
ธ.ค. 63 

 

 
2 คร้ัง 
12-14 
ม.ค. 64 
27-29 
ม.ค. 64 

         

 4.2 งำนชมศูนย์ศึกษำฯ                

5. ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

              อภิศักดิ์, 
ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 

 5.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

   
 

 
2 ครั้ง 
11-13 
พ.ย. 63 
นครฯ 
15-17 
พ.ย. 63 
นครฯ 

  
  
 

 
1 คร้ัง 
23-24 

ก.พ. 64 

        

6. การติดตามและจดัท ารายงานประจ าป ี2564               กปค.4 

หมายเหตุ ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 64 เป็นการปฏิบตัิงานในลกัษณะ Work From Home 
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กองกิจกรรมพิเศษ 

 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์.......กองกิจกรรมพิเศษ.................................................... 

                                                            
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 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 อ่ืนๆ 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร,รัฐบาล                  

                   
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                  
                   

3. งานประจ า                  

 3.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- - 3 - - - - - - - - - 
ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ 

ดวงพร/สุพานี 
    

 3.2 การติดตามเสด็จฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- - 2 - - - - - - - - - 
ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ 

ดวงพร/ 
/สุพานี 

    

 3.3 การจัดประชุมกรรมการมูลนิธิชัย
พัฒนา 

  
1 

         
ศิริพันธ์/ 

ดวงพร/สุพานี 
    

 3.4 การเสนอชื่อผู้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ 

            ทิพย์กมล/ศิริพันธ์ 
/ดวงพร 

    

 3.5 งานอ านวยการ / สนับสนุนเลขานุการ
ผู้บริหาร / จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการ
ประชุมคณะต่างๆ 

20 17 15 10 15 15       มานิด/บริพัทธ ์     

 3.6 ประสานงานโครงการของมูลนิธิชัย
พัฒนา ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ 

ดวงพร/ 
สิริจิตต์/สุพานี/ปวีณ 

    

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หมายเหตุ 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 อ่ืนๆ 

 3.7 ติดตามแผนการปฏบิัติงานประจ าป ี
2564 
 

4 4 4 4 4 4       
ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/

ดวงพร/ 
สิริจิตต์/สุพานี 

    

 3.8 รายงานผลการด าเนินงาน แผนปฏบิัติ
การประจ าปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทุก 3 
เดือน 

- 1 - - 1 - 
 

 - 
1 - - 1 - 

ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/
ดวงพร/ 
สุพานี 

    

 3.9 งานสารบรรณ 20 17 15 10 15        บริพัทธ์     

4 อ่ืนๆ  (จัดจ้างเจ้าหน้าที่เหมาบริการ 
จ านวน 2 อัตรา *จา้งจากงบกลาง 1 อตัรา 
งบปกติ 1 อัตรา) 

2 
2 2 2 1 1 - - - - - - ศิริพันธ์/ดวงพร/ 

สิริจิตต์/สุพานี 
180,000 
(1 คน) 

180,000 
(1 คน) 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มแผนงาน) 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 1.2 สรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 2.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/นาร/ี
กอบลาภ         

3. งานประจ า                

3.1 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.                

 1) จัดประชุมคณะกรรมการ กปร.               ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 2) จัดท าและรวบรวมค าสั่งคณะกรรมการ กปร. 
และที่เกี่ยวข้อง 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ/สาลิน ี

3.2 งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (2,500 ล้านบาท) 

               

 1) พิจารณา ตรวจสอบ จัดเก็บขอ้มูลแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอขอรบัการ

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

แบบฟอร์มที่ 2 

       แผนปฏิบัติการ                 ด าเนินการแล้ว                ไม่ได้ด าเนินการ 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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 

สนับสนุนงบประมาณ แล้วส่งให้กอง/กลุ่มที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการต่อไป 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 3) ท าหนังสือแจ้งหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อประธาน กปร. อนุมัต ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากส านัก
งบประมาณ 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ 
กปร. อนุมัติเป็นรายงวด 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 6) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง สตง.
  

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2564 ในส่วนของงบ
ปกติและงบกลาง 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

3.4 งานจัดท าเอกสารส่งกรรมาธิการและรว่มชี้แจง
ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ พ.ร.บ. 
ปีงบประมาณ 2564 สภาผู้แทนราษฎร 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

3.5 งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รบัมอบหมายฯ                

 1) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (งบบริหารส านักงาน 
กปร) 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

       แผนปฏิบัติการ                 ด าเนินการแล้ว                ไม่ได้ด าเนินการ 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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) โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกฯ 

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

3.6 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

               

 1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 2) การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและ
ติดตามผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 3) การติดตามงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกฯ ของคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ 

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

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

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 5) เตรียมการท าแผนแม่บทการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565-2569) 

               

3.7 งานจัดท ารายงานประจ าปี 2563 ของ 
ส านักงาน กปร. 

              ผอก.ผง/ 
กอบลาภ 

3.8 งานรวบรวมปรบัปรุงข้อในระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กปร. 

               

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

นพชาต ิ
 2) ระบบเว็บ rdpb.go.th ของ ส านักงาน               ผอก.ผง./ผการัตน์/

นารี/สาลินี/กอบลาภ 

 

       แผนปฏิบัติการ                 ด าเนินการแล้ว                ไม่ได้ด าเนินการ 

       แผนปฏิบัติการ                 ด าเนินการแล้ว                ไม่ได้ด าเนินการ 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา) 

 

 

 



1 
 

 
 

ผลปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา   กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 

ผู้อ ำนวยกำรกอง นำงสุพร ตรีนรินทร์ 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. 

  งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร,รัฐบาล                

1. การด าเนินงานจดัท าแผนงาน/โครงการของส านักงาน กปร. 
ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล 

              
กยพ. 

(ด ำเนินกำรร่วมกับ 
กพบ./ป.ย.ป.) 

 - กำรน ำข้อมูลเขำ้ระบบ eMENSCR (สศช.) 
 

              

  งานตามแผนปฏบิัติราชการ ส านักงาน กปร.                
1. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ส านักงาน กปร. ประจ าป ี2564 

 
              ผอก.นรินทร/์ 

มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 

2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการ ส านักงาน กปร. ประจ าปี 2564 

              มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 

3. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2564 เพื่อประกอบเป็น
ข้อมูลรายงานประจ าป ี

              มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 

  งานประจ า                

1. แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี (Action Plan) ส านักงาน กปร.               
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 
 - กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร ป ี2564               
 - จัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำร ปี 2565               

 

 

แผนปฏิบตัิ

ราชการ 

ปี 2564 

  โครงการ 

   ส  าคญั      

    ปี 2564 

แผนปฏิบตัิ

ราชการ  5 ปี 

จดัท า

แผนปฏิบตัฯิ 

ตดิตามผลฯ 

6 เดือน 
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ผู้อ ำนวยกำรกอง นำงสุพร ตรีนรินทร์ 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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. รายงานผลการปฏบิัติงานของส านักงาน กปร.  
ตามแผนปฏิบตัิราชการ (ส่งส านักงบประมาณ) 
(ตัวชี้วัด สงป.301) 

              
 

 -  ทบทวนตัวชีว้ัด ค่ำเป้ำหมำย ป ี2564                

ผอก.นรินทร/์ 
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 

 -  ติดตำมผลตำมตวัชี้วัด ปี 2564 (รำยเดือน)               

 -  ส่งผลให้ กบง. รำยงำนในระบบของ สงป.  
(รำยไตรมำส) 

              

 - ทบทวนผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย ของส ำนักงำน กปร.  
เพื่อประกอบกำรจัดท ำงบประมำณปี 2565 (ส่ง สงป.) 

              

3. ฎีกาที่ใช้งบกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น (สถ.) 
ด าเนินการ 

              
ผอก.นรินทร/์ 

มำนิกำ 

4. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ/แผนมั่นคง (สมช.) 

              

ผอก.นรินทร/์ 
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 

 - กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรดำ้นเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

              

 - กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำพื้นที่เพื่อเสริม 
ควำมมั่นคงแห่งชำติ (ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1) 

              

5. การติดตามผลการใช้จา่ยงบประมาณโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ (งบกลาง) ในระบบ e – project   

              ผอก.นรินทร/์ 
ธวัชญำภรณ์ 

 

16 มีค 64 29 มค 64 1 ธค 63 
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ผู้อ ำนวยกำรกอง นำงสุพร ตรีนรินทร์ 
6. การส ารวจและรายงานความพึงพอใจจากหน่วยงาน

ผู้รับบริการในกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(งบกลาง) 

              
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 

7. การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที ่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด  

              ผอก.นรินทร/์ 
มำนิกำ 

8. ท าหนังสือตอบ สลค. เพื่อให้ความคิดเห็นของส านักงาน 
กปร. ในการประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

              ผอก.นรินทร/์ 
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 
9. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย               ผอก.นรินทร/์ 

มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มวิเทศสัมพันธ์) 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
.....กลุม่วิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์.....  

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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 

       รายงาน
ความก้าว 
หน้า ICV 7 

      กกว. –› กผย. 

 2) โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเกษตร  
เลโซโท ฯ 

     ประชุมเมื่อ 
15 ม.ค. 64 

         

 3) การประชุมคู่มือการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

    21 ม.ค. 64           

 1.1.2 การจัดการศึกษาดูงานให้ตา่งชาติ  
การบรรยายและอ านวยความสะดวก  

               

2. 1) การประสานการศึกษาดูงาน    
(แผน 8 คร้ัง) 

               

 2) การจัดการบรรยายสรุปให้คณะต่างชาติ  
(แผน 8 คร้ัง) 

   3 พ.ย. 63    -19 มี.ค. 64 
- 31 มี.ค. 64 

       

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 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 

 1.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
องค์กร 

               

 1) โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และเจ้าหนา้ที่ส านักงาน กปร. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ณ ส านักงาน กปร. และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  
จ. ฉะเชิงเทรา 

160,000 127,000        ก าหนดจัด  
19 - 21 
พ.ค. 64 

     

3 งานประจ า                

 2.1 แปลข่าว/กิจกรรมเว็บไซต์ 
- ข่าวการบรรยาย ม.ขอนแก่น 

    
3 พ.ย. 63 

           

 2.2. แปล/ตรวจสอบการแปล 
- บทวีดีทัศน์โครงการศึกษาวธิีการฟื้นฟทูี่ดิน
เส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม ฯ 
 
- หนังสือทศมราชา 

     
ส่งงาน 

29 ธ.ค. 63 

   
 

 
 

- ส่งบทน า 11 
มี.ค. 64 

      ขึ้นอยู่ตาม
ก าหนดเวลาของ 

กปส. 

 2.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ ์
- มอบหนังสือและโปสเตอร์ให้กบั CIRDAP 
ประเทศบังคลาเทศ  
 
 
- มอบหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงให้กบักระทรวง
การต่างประเทศ  

      
 
 
 
 

24 ม.ค. 64 
จ านวน 120 
ชิ้น 

 
24 ม.ค. 64 
จ านวน 55 
ชิ้น 

        

 

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

เตรียมการอบรมและจัดท าหนังสือ
ประกอบการอบรม 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มนิติการ) 

 

 

 



รายงานต่อส านักงาน ก.พ. (ทุกรอบปีงบประมาณ) /กรมบัญชีกลาง (ระบบความรับผดิทางละเมิดทุกสิน้เดือน) 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเลขาธกิาร กลุ่มนิติการ 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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.  งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 1.1 การพิจารณาร่างกฎหมายภายในส่วนราชการ 
     เพื่อปรับใช้บังคับกับโทษปรับพินัย  

อยู่ระหว่างการประกาศใช้บังคับ 

 1.2 การเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อก าหนดขั้นตอน 
     การด าเนินการชั้นบังคับคดีทางปกครอง 

 

 1.3 การปรับปรุงกระบวนการตรวจรายงานผลการ 
     ด าเนินทางวินัยในชั้น อ.ก.พ. กระทรวงกับ 
     ขั้นตอนอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. 

อยู่ระหว่างการส ารวจความคดิเหน็ของส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ 

 1.4 การตรวจร่างกฎหมายท่ีจ าเป็นตาม พ.ร.บ.  
     หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ 
     ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2563 

อยู่ระหว่างส ารวจกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ของส านักงาน กปร. 

2. งานประจ า  
 2.1 การให้ความเห็นด้านกฎหมาย 

      - ตอบข้อหารือ, หนังสือเวียน, การแก้ไข 
        เพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับใหม่ 

 

 2.2 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
     และหน้ีของต าแหน่งผู้บริหารตาม 
     กฎหมาย ป.ป.ช.  

 
กรณีพ้นจากต าแหน่งเกษียณอายุราชการ/กรณีเข้ารับต าแหน่ง 

 
 2.3 รายงานผลประจ าปีต่อหน่วยงานอื่น ๆ  

     - เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

 

 2.4 คดีปกครอง ติดตามผลคด/ีค าสั่งศาลปกครองสงูสุด (อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยศาลปกครองสูงสุด) 
 2.5 คณะกรรมการต่าง ๆ  
      - เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

แผนปฏิบตัิการ         ไมไ่ดด้  าเนินการ 

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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

โครงการต่างๆ 120,000.00         120,000

โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพ่ือ
แผน

1.1 บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เน่ืองในโอกาสวัน
คล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (ร.9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ผล

35,108.00          

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน
             41,400.00 41,400

ผล

แผน
             70,000.00 70,000

ผล

 

3 โครงการ "เราท าความดี เพ่ือลดภัยส่ิงแวดล้อม"
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เล่ือนการจัดโครงการเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ

1.3 บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและ
ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2564

2 โครงการ Big Cleaning Day ส านักงาน กปร.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผอ.กชบ
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

1

1.2 บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศล และถวาย
พระพรชัยมงคล น่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร     มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี 2 เมษายน 2564

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

งานอาคารสถานท่ี

แผน

ผล

5 งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบต่าง ๆ 
ตกแต่ง และซ่อมแซม ของอาคาร ประจ าวัน/
เดือน/ปี

แผน

แผน
             250,000.00 250,000           

ผล
           250,000.00 

แผน
           250,000.00 250,000           

ผล

แผน
           340,000.00 340,000           

ผล
           246,421.00 

- งานก าจัดปลวก มด แมลงสาบ
แผน

             60,000.00 60,000             

ผล
             55,000.00 

แผน
             75,000.00 75,000             

ผล
             64,200.00 

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ

4 การเปล่ียนถ่ายน้ าคลองแก้มลิง

ณัชญ์วลัช
นายช่าง

- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองถ่ายเอกสาร

- งานจัดเก็บเอกสาร

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบลิฟท์



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

แผน
           120,000.00 120,000           

ผล
             66,340.00 

แผน
           100,000.00 100,000           

ผล
             80,250.00 

แผน
             25,000.00 25,000             

ผล
             18,725.00 

แผน
             50,000.00 50,000             

ผล
             40,660.00 

แผน
             95,000.00 95,000             

ผล
             94,379.00 

แผน
             46,000.00 46,000             

ผล
             41,730.00 

- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ต่างๆ แผน

           110,200.00 110,200           

ผล

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ 
และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงาน
เฉลิมพระเกียรติต่างๆ

แผน

           100,000.00 100,000           

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณ
อัคคีภัย (ไฟ Alarm)

ณัชญ์วลัช
นายช่าง

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซม
ระบบ CCTV เปล่ียน UPS CCTV

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบบ าบัด
น้ าดี-น้ าเสีย

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
(หม้อแปลงไฟฟ้า)

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขา
โทรศัพท์



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

ผล

- งานจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ เช่น จัดเก็บขยะ, ดูด
ส่ิงปฏิกูล เปล่ียนไส้กรอง ฯลฯ แผน

           150,500.00 150,500           

ผล

ณัชญ์วลัช
นายช่าง



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

งานจ้างต่อเน่ือง

แผน
         1,230,000.00 1,230,000

ผล
       12,000,540.00 

แผน
         1,033,200.00 1,033,200

ผล
         1,029,600.00 

การจัดงานพิธีการต่าง ๆ 

แผน

ผล

แผน
9,999

(เงิน
สวัสดิการ

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

การเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

8 จัดพิธีท าบุญเล้ียงพระ ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ.
 2564

ผอก.ชบ.
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

งดจัดกิจกรรมเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ

9 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 64

10 จัดพิธีรดน้ าขอพร เน่ืองในวันสงกรานต์ พ.ศ. 
2564

11 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน กปร. พ.ศ.
 2564

6 งานจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 คน
(1 ต.ค. 63 -30 ก.ย. 64)

ผอก.ชบ.
7 งานจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 7 คน

(1 ต.ค. 63 -30 ก.ย. 64)



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

12 ร่วมพีธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทย
มหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2563

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

13 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระ
ราชกุศล ถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียน
น้อมร าลึกเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
 2563

14 ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล ท าบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุด
เทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระ
บาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 
ตุลาคม 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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันฉัตรมงคล

20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
2564

21 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรา
มาธิบดินทร 
9 มิถุนายน 2563

22 ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เน่ืองในโอกาสวันประสูติ 4 
กรกฎาคม 2564

15 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ
ถวายบังคม เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

16 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินิ เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 
2564 

17 ร่วมพีธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 19 มีนาคม 2564

18 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระ
ปฐมบรมราชานุสาวรีย์ ร. 1 สะพานพระพุทธ
ยอดฟ้า เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2564

19



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

ผล

แผน

ผล

22 ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เน่ืองในโอกาสวันประสูติ 4 
กรกฎาคม 2564

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

23 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2564



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

แผน

ผล

แผน

ผล

งานยานพาหนะ 

แผน
576,000.00             576,000           

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน
             262,100.00 262,100           

ผล
งานธุรการและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

แผน

ผล

แผน

30 การท าลายเอกสาร

ผอก.ชบ.
กุลวดี31 การรายงานเอกสารลับต่อ ลปร.

26 งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ศิริพร
ณัฐวุฒิ

27 ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์

28 ต่อประกันประเภท 3 Plus

29 งานจ่ายวัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามันเช้ือเพลิง)

24 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 
2564

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

25 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
ถวายแจกันดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 12 
สิงหาคม 2564 



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

ผล

แผน
              10,000.00 10,000

ผล

ผอก.ชบ.
กุลวดี31 การรายงานเอกสารลับต่อ ลปร.

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

ผอก.ชบ.
กุลวดี

งดประชุมเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

แผน

ผล

สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
แผน

- ค่าโทรศัพท์ 656,600.00             656,600           

- ค่าน้ าประปา 53,100.00              53,100             

- ค่าไปรษณีย์ 193,100.00             193,100           

- ค่าไฟฟ้า 2,958,800.00          2,958,800        

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

35 รับ-ส่งเอกสารโดยรถน าสารและทางไปรษณีย์ ศิริพร
สายันต์
ณัฐวุฒิ

36 สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการท่ีใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน กปร.

ศิริพร

33 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารท้ังภายในและภายนอก
ส านักงาน กปร. จตุพร

สายตา

34

ศิริพร
สายตา
จันทิมา

37 แจ้งเวียน ระเบียบ/ค าส่ัง/ข่าวสาร ส านักงาน 
กปร.
ท้ังท่ีเป็นเอกสารและเวียนทางคอมพิวเตอร์ ผอก.ชบ.

สายตา

38 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้พลังงานใน
ภาคราชการของส านักงาน กปร.ส่งส านัก
นโยบายและแผนพลังงาน ผอก.ชบ.

ศิริพร



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. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

แผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) (ผล 6 เดือน) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มท่ี 2

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน
          150,000.00 150,000 16,000

ผล
              2,500.00 

39 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าของส านักงาน 
กปร. ประจ าปี ต่อคณะท างานปฏิบัติการ
ประหยัดน้ า

ผอก.ชบ.
กุลวดี

ภูษณิศา
40 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการ

ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ส านักงาน กปร. ส่งกรมควบคุมมลพิษ

41 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงาน
 กปร. (BCP) : การด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

ผอก.ชบ.
กุลวดี
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ) 

 

 

 



งบปกติ งบกลาง Oct63 Nov63 Dec63 Jan64 Feb64 Mar64 Apr64 May64 Jun64 Jul64 Aug64 Sep64

1 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ BB EvMIS

ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 4

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564
เร่งรัดการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักงบประมาณ

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

บันทึกรายงานสถานะการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในระบบ BB EvMIS รายเดือน

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย รายไตรมาส 
(สงป.301,302,302/1)ในระบบ BB EvMIS ส่งให้ส านักงบประมาณ

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

4 การเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับ กผว.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 การจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท าประมาณการรายได้
ประจ าปี และบันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ e-Budgeting

ด าเนินการแล้วเสร็จ

6 จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 หลังการพิจารณาของส านักงบประมาณ

ส านักงบประมาณ
พิจารณาแล้วเสร็จ มี.ค.64

7 การจัดท าเอกสารและเข้าร่วมการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะกรรมาธิการฯ สภานิติบัญญัติ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2564

ผลการด าเนินการ

ตุ๊กตา

งบประมาณ
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/กิจกรรม

ด้านงบประมาณ

ภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน



งบปกติ งบกลาง Oct63 Nov63 Dec63 Jan64 Feb64 Mar64 Apr64 May64 Jun64 Jul64 Aug64 Sep64

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2564

ผลการด าเนินการ
งบประมาณ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/กิจกรรม

8 การจัดท าเอกสารและเข้าร่วมการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ด้านต่างๆ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

9 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ BB EvMIS

10 การโอนเปล่ียนแปลง/ส่งคืนงบประมาณ(งบกลาง)/รายงานเบิกแทนกัน ด าเนินการเป็นไปตามแผน

11 สรุปข้อมูลด้านงบประมาณส่งให้ กผว. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี ด าเนินการแล้วเสร็จ

12 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ในส่วนงบประมาณของ ส านักงาน กปร.) ส่งให้ กผว.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองทุนสวัสดิการ ส านักงาน กปร.
13 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายเดือน ด าเนินการเป็นไปตามแผน

14 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายปี ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองทุนพระราชทานฯ
15 รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอเบิกเงินยืมเงินกองทุน

พระราชทาน เสนอประธานกรรมการบริหารฯ ประจ าปี 2564
ด าเนินการแล้วเสร็จ

16 จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุนพระราชทาน
ส าหรับศูนย์ศึกษาประจ าปี

ด าเนินการแล้วเสร็จ

17 การจ่ายเงินยืมให้ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาฯ และโครงการต่าง ๆ
ผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยเป็นรายไตรมาส

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

18 จัดท ารายงานเงินกองทุนพระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รายปี
เพ่ือทูลเกล้าถวาย (ปีปฏิทิน) และ เสนอคณะกรรมการบริหาร

ด าเนินการแล้วเสร็จ

ตุ๊กตา

ด้านงบประมาณ (ต่อ)



งบปกติ งบกลาง Oct63 Nov63 Dec63 Jan64 Feb64 Mar64 Apr64 May64 Jun64 Jul64 Aug64 Sep64

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2564

ผลการด าเนินการ
งบประมาณ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/กิจกรรม

ด้านการเงิน
1 การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
 เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการบ านาญ ด าเนินการเป็นไปตามแผน

 เงินยืมราชการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ "

เงินทดรองราชการ "

 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามใบส าคัญทางการเงิน "

2 การติดตามและตรวจสอบใบส าคัญทางการเงิน มานิดา "

3 จัดท าและตรวจสอบหลักฐานการเงิน พันธ์ุทิพย์ "

4 การเบิก-จ่าย เงินสวัสดิการ ปวริศา "

5 การจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ
 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี ด าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานเงินทดรองราชการ ด าเนินการเป็นไปตามแผน

 รายงานการจ่ายเงินได้พึงประเมินต่อสรรพากร (ภงด.1ก พิเศษ) ด าเนินการแล้วเสร็จ



งบปกติ งบกลาง Oct63 Nov63 Dec63 Jan64 Feb64 Mar64 Apr64 May64 Jun64 Jul64 Aug64 Sep64

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2564

ผลการด าเนินการ
งบประมาณ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/กิจกรรม

ด้านบัญชี
1 การบันทึกบัญชี
 การปรับปรุงบัญชี ด าเนินการเป็นไปตามแผน

บันทึกรายการรับเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ "

เงินประกันสัญญา เบิกเกินส่งคืน รายได้แผ่นดิน 
และค่าสมัครสอบงานราชการ

"

ประมวลค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย์ในระบบ GFMIS "

บันทึกรายการล้างพักสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS "

 การขอเบิกเงินคงคลังและการกระทบยอดเงินคงเหลือประจ าวัน "

2 การตรวจสอบบัญชี
งบทดลอง รายการขอเบิกเงิน การเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง และการ
จัดเก็บเงินและน าส่งรายได้แผ่นดินประจ าเดือน

"

 ตรวจสอบรายการพักสินทรัพย์จากระบบจัดซ้ือจัดจ้างรายการ
บัญชีพักต่างๆ เช่น พักเงินน าส่ง พักโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ในระบบ

"

3 การจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ
 รายงานการเงินประจ าปี ด าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการเป็นไปตามแผน

 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ด าเนินการแล้วเสร็จ

 รายงานต้นทุนผลผลิตประจ าปี อยู่ระหว่างด าเนินการ

กีรติ



งบปกติ งบกลาง Oct63 Nov63 Dec63 Jan64 Feb64 Mar64 Apr64 May64 Jun64 Jul64 Aug64 Sep64

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2564

ผลการด าเนินการ
งบประมาณ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/กิจกรรม

ด้านพัสดุ
1 การจัดหาพัสดุ
การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (งบปกติ)

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (งบกลาง)

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2564
(ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน) งบปกติ

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2564
(ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน) งบกลาง

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

การจัดซ้ือพัสดุต่าง ๆ ด าเนินการเป็นไปตามแผน

การจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ "

การเช่า/การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ "

การตรวจรับการจัดซ้ือ-เช่า-จ้างเหมาบริการต่าง ๆ "

การท าสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง "

การขอคืนหลักประกันสัญญา/การขอหนังสือรับรองผลงาน "

การติดตามงาน/การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน "

การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาส (กรมบัญชีกลาง) และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน

"

การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน (เว็บไซต์หน่วยงาน) "

การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับติดต่อราชการ ด าเนินการแล้วเสร็จ

การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ด าเนินการ เป็นไปตามแผน

การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

"

การบันทึกข้อมูลเปิดเผยการใช้เงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของ
รัฐให้ส่ือมลชนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ส่ง สตง.

"

อรสา 
วราภรณ์

พัชรี
ชัยสิทธิ์

ทัศนาลักษณ์

ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดที่ 1 เดือน มกราคม 2564

ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดที่ 1 เดือน มกราคม 2564



งบปกติ งบกลาง Oct63 Nov63 Dec63 Jan64 Feb64 Mar64 Apr64 May64 Jun64 Jul64 Aug64 Sep64

แผนงาน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2564

ผลการด าเนินการ
งบประมาณ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/กิจกรรม

ด้านพัสดุ (ต่อ)
1 การจัดหาพัสดุ (ต่อ)
การรายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้แก่ส านักงบประมาณ
เพ่ือก าหนดราคามาตรฐาน (ค.011,ค.911)

ในปี 2564 ยังไม่ได้รับแจ้ง
ให้ด าเนินการจัดท ารายงาน

การรายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้เพ่ือช่วยราชการ "

2 การควบคุมพัสดุ
   - การเบิก-จ่ายพัสดุ ด าเนินการเป็นไปตามแผน

   - การตรวจสอบพัสดุประจ าปี
3 การจ าหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาดและบริจาค) อยู่ระหว่างด าเนินการ

4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

หมายเหตุ
1. การจัดซ้ือพัสดุต่างๆ ตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายท้ังปีงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าวัสดุส านักงาน ,งานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุยานพาหนะ เป็นต้น
2. การเช่า/การจ้างเหมาบริการต่างๆ ประกอบด้วย  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร,ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสาร, ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด,ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เป็นต้น
3. การรายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้แก่ส านักงบประมาณเพ่ือก าหนดราคามาตรฐาน (ค.011,ค.911) ส าหรับ ปี 2563 เป็นการขอความร่วมมือให้ส่วนราชการรอบ 6 เดือน  ตามหนังสือ นร 0731.1/ว.3 ลว. 14 ต.ค.63
ส าหรับปีงบประมาณ  2564 ส านักงบประมาณอยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบรายงานและจะแจ้งให้ด าเนินการต่อไป

                หมายถึง  แผนการปฎิบัติงาน
                หมายถึง  ผลการด าเนินการ

อรสา 
วราภรณ์

พัชรี
ชัยสิทธิ์

ทัศนาลักษณ์
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

 

 



~ 1 ~ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (รายงานผลรอบ 6 เดือน) 
กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ศษ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  

 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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 การประชมุคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์ศึกษาฯ  

57,000 - 22 ต.ค.  
(57,000) 

           สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.2 การประชมุหารือ
คณะอนุกรรมการด าเนินงานดา้น
วิชาการฯ  

15,220 -   28 ธ.ค. 
(6,868) 

  12 มี.ค. 
(8,352) 

      สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.3 การประชมุหารือศูนย์ศึกษาฯ 
และศูนย์สาขาฯ 

500 -      2 มี.ค. 
(500) 

      สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.4 การประชมุศูนย์ฯ สญัจร               สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.5 การประชมุคณะท างาน อพ.สธ.               สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.6 การประชมุหารือร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 

1,050 -    20 ม.ค. 
(กฟผ.525) 

26 ม.ค. 
(พช. 525) 

        สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

แบบฟอร์มที่ 2 

 



 
 

~ 2 ~ 
 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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              

 1.7 การติดตามการด าเนินงานศึกษา 
ทดลอง วิจัย โดยอนุกรรมการ
ด าเนินงานดา้นวิชาการฯ 

              สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.8 การจ้างเหมาบริการในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล จ านวน 1 ต าแหน่ง 

90,000 - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000       สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 รวมท้ังสิ้น 163,770 -              

 

- 2 - 
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

 



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.

 โครงการจัดการน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียนต้ารวจตระเวน   
ชายแดน

 - จัดการประชุมคณะท้างานโครงการจัดการน ้าด่ืม           
สะอาดในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน

ปช. 15 
ต.ค. 63

 - ประสาน ติดตาม ผลักดันการด้าเนินงานตามแนวทาง     
จากมติท่ีประชุม
-  ชุดข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน/ศูนย์การเรียน ตชด. ท่ี    
เป็นปัจจุบัน (ปี 2564) จ้านวน 220 แห่ง

 - ผลตรวจสอบคุณภาพน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคใน          
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน ของการประปาส่วน      
ภูมิภาค

 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส้านักงาน กปร.

 - แผนการติดตามสนับสนุนการด้าเนินงาน จ้านวน 8        
ศูนย์เรียนรู้

    31,180  ลงพื นท่ี  
1 - 4 ธ.ค.

 63

   ออนไลน์
 2 ม.ค. 64

   ออนไลน์
 มี.ค 64

 - แผนการถอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การลงมือท้า

การขยายเครือข่ายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

2.2.1) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - โครงการพ่ีน้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ พ.ศ.      
2563 - 2564

1.1

1

2

งานนโยบายของผู้บริหาร

สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร/ณัฐวุฒิ

2.1

2.2

สุดารัตน์/กรกฎ/
พัฒน์ธชา

สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร

 งานตามนโยบายยุทธศาสตร์ส านักงาน : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ 
เผยแพร่และขับเคล่ือนองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (พพ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (กศข.) 

ท่ี แผนงาน / กิจกรรม
 งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2 2 12 2 2 2 1



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.
ท่ี แผนงาน / กิจกรรม

 งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2.2.2) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด้าริและความม่ันคง กองบัญชาการกองทัพไทย

 - โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ        
พอเพียง กองทัพไทย ปี 2564

 - โครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "จิตอาสา พา          
 สังคมร่มเย็น"

 - โครงการประกวดส่ือดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภทหนังสั น     
เร่ือง "พอเพียงท่ีพอเพียง"

2.2.3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 - โครงการพัฒนาหนังสือวัฒนธรรมองค์กรย่ังยืนกับ          
เศรษฐกิจพอเพียง ปช. 20 

ม.ค. 64

3.1
การจัดจ้างเหมาบริการในต้าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง

    90,000 

  121,180 -

สุดารัตน์ /กรกฎ/
พัฒน์ธชา

2

3

รวม

2.2

สุดารัตน์/สุชนา

สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร

สุดารัตน์ /กรกฎ/
พัฒน์ธชา

งานประจ า



14 
 

 

 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน 

ตามแนวพระราชด าร ิ

 

 



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 ผอ.พค. /ผอก.บค. 

นางสมพร          

น.ส.ประภาพร      

น.ส. ภาวณีิ

โครงการกอล์ฟสานสัมพันธ์ กปร. 

ประจ าปี 2563 

(หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ)

1 ผอ.พค. /ผอก.บค. 

น.ส. กรรณกิาร ์     

น.ส. สวุดิา           

น.ส. พชิมญช์

1.1 ประชุม อ.ก.พ. กรม/กระทรวง 72,800

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (การคัดเลือกบุคลากรและการก าหนดอัตราก าลังท่ีเหมาะสม)
งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคล่ือนแนวพระราชด าริ

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ท่ี แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร
ด้านสวัสดิการ

*หมายเหตุ สัญลักษณ์             หมายถึง ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว / สัญลักษณ์             หมายถึง อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ประชุม อ.ก.พ.กรม 1/63 และ
กระทรวง 4/63 วันท่ี 12 พ.ย. 63

ประชุม อ.ก.พ. กรม/
กระทรวง 1/64  วันท่ี   

 2 ก.พ.

1)
จัดเม่ือวันท่ี
 28 พ.ย. 

63

1)  การวางแผนอัตราก าลัง



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.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1.2 ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ

ภายในเกล่ียอัตราก าลัง (Rotation)

1.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศบุคลากร

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจ า

1.5 การเล่ือนเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทน

2) งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งต้ัง 52,000
เล่ือนระดับต าแหน่ง (ภายใน)

2.1 เช่ียวชาญ(ชช.)เป็นผู้อ านวยการสูง
(อส.) (จ านวน 1 ต าแหน่ง)

1.ประชุมผู้บริหาร 3 คร้ัง 

1.1 วันท่ี 2 ก.พ. 64  
1.2 วันท่ี 9 ก.พ. 64  
1.3 วันท่ี 5 มี.ค. 64    
มีค าส่ังออกมา 3 ฉบับ 
ดังน้ี                       
 1.ค าส่ัง กปร. 15/64  
2. ค าส่ัง กปร. 16/64 
3.ค าส่ัง กปร. 25/64

ปรับปรุงข้อมูลทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

มีผลการ
แต่งต้ัง    
1 ต.ค. 64

1.ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนฯ      
การประเมินผลและการเลือ่นเงินเดือน
2. แจ้งส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งแบบ
ประเมิน (ลจป.16มีค) (ขรก.และพรก.         
31 มี.ค.)

ประชุมเลื่อนค่าจ้าง ลจป. 
วันที่ 22 ม.ีค. 64



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.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

2.2 อ านวยการต้น (อต.) เป็นเช่ียวชาญ
(ชช.)

2.5 ปฏิบัติการ (ปก.) เป็นช านาญการ

(ชก.)

3.1 เรียกบรรจุข้าราชการ

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปก.

บรรจุข้าราชการ 3 ราย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส านักงาน กปร. วันท่ี 1 ส.ค.
 2562 1.วันท่ี 8 ต.ค. 63  1 ราย 2. วันท่ี 1 มี.ค. 64 2 ราย

3)

โปรดเกล้า
แต่งต้ัง
ทรงคุณวุฒิ 
1 ราย เม่ือ 
8 ธ.ค. 63

1.ประกาศผลคัดเลือก 9 ต.ค. 63.

2.ข้าราชการท่ีได้รับสรรหา 2 ราย ส่งผลงาน

2.4 ช านาญการ (ชก.) เป็น         
ช านาญการพิเศษ (ชพ.)

1. เสนอหลักการ 28 ต.ค. 63

2. ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2/63
3. ประกาศรับสมัคร รับสมัคร 8-18 ธ.ค.63 และสอบข้อเขียน 23 ธ.ค.63

4. ประกาศรายช่ือ 22 ม.ค. 64 และออกค าส่ังแต่งต้ัง 18 มี.ค. 63

เสร็จส้ินส่งผลงานเดือนมกราคม 64

2.3 ช านาญการพิเศษ (ชพ.) เป็น
เช่ียวชาญ (ชช.)

การสรรหาและเลือกสรร/แต่งต้ัง/เล่ือนล าดับต าแหน่ง (ภายนอก)

2.6 โปรดเกล้าแต่งต้ัง ทรงคุณวุติ (ทว.)

ไม่มีการ
ด าเนินการ
เน่ืองจาก
ไม่ได้
คัดเลือก 
ชช. จาก 
อต.

1. แจ้ง ปก. 1 ราย ท าผลงานเล่ือน ชก. เม่ือ 29 ธ.ค. 63

2. แจ้ง ปก. 8 ราย ท าผลงานเล่ือน ชก. เม่ือ 11 ก.พ. 64



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.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

3.2 สรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่ง

4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ลาออก1ราย

เจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ (กรณีจ้างต่อ) (ว่าง 1 อัตรา)

5.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล (DPIS)
5.2 การปรับปรุงข้อมูลในระบบ SEIS

ด าเนินการให้ข้าราชการผู้มีผล

สัมฤทธ์ิสูงด าเนินการตามกรอบการ

ส่ังสมประสบการณ์ (Experience)
ประกาศรับสมัครผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง

ประกาศรับสมัครผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง

รุ่นท่ี 17 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ฐานข้อมูลบุคคล

- ส่งกรอบส่ังสมประสบการณ์

รายบุคคล 11 ก.พ. 64

- ด าเนินการตามกรอบ

ปีงบประมาณ 2564

7)
รุ่นท่ี 16 ประจ าปีงบประมาณ 2563

5)

8)

- ประกาศรายช่ือผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก

เม่ือ 28 ธ.ค. 63

6)

- ให้ Hipps ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการผู้บริหาร

ต้ังแต่วันท่ี 25 ก.พ. - 25 ส.ค. 64

 ประกาศรับสมัคร

8 มี.ค. - 30 พ.ค. 64

ปรับปรุงข้อมูลทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

- ประชุมผู้บริหารแนวทาง Hipps
- แจ้งแนวทางการปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง Hipps
- ประกาศแนวทางการปรับปรุงฯ

เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ

4) จัดท ากรอบ/การต่อสัญญา

1. ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/63

2. ส่งหนังสือแจ้งผู้มีสิทธิมาสมัครจากบัญชีกรมป่าไม้          
25 ธ.ค.63 - 5 ม.ค. 64
3. ประเมินสมรรถนะ 14 ม.ค. 64
4. ประกาศข้ึนบัญชี 21 ม.ค. 64 และเรียกจัดจ้าง 1 ก.พ. 64



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.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

2 ผอ.พค. /ผอก.บค. 

นางสมพร          

น.ส.ประภาพร      

น.ส. ภาวณีิ

1) ตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 16 มี.ค. 64

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ประจ าปี 2564 งดเสนอช่ือ

1 ผอ.พค. /ผอก.บค. 

นางสมพร          

น.ส.ประภาพร      

น.ส. เสาวนยี ์   

น.ส.ณัฐณพัศชา

1.1 โครงการสัมมนา ประจ าปี 2564 1,280,900

2)

2.1 โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 1,323,600
ภายนอกหลักสูตรระยะยาว

ด้านสวัสดิการ (กลยุทธ์การส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี)

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) การพัฒนาระดับส านัก/กอง/ศูนย์/ต าแหน่ง

การพัฒนาระดับบุคคล

9) แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดต าแหน่ง 
ระดับสูงของกระทรวง

2)

งานประจ า

2 หลักสูตร จ านวน 2 คน งบประมาณ 168,650 บาท

1. ส านักงาน ก.พ. ส่งหนังสือเสนอรายชื่อปธ.
และกก.ในคกก.ฯ 
2. ส่งรายชื่อปธ.และกก. ให้ส านักงาน ก.พ. เมื่อ
17 ม.ีค. 64

จัดเมื่อวันที่ 26-28 พ.ย. 63 จ.เพชรบุรี
จ านวน 198 คน งบประมาณทั้งสิ้น 981,265 
บาท



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.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

2.2 โครงการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 287,400 116,500
ภายนอกหลักสูตรระยะส้ัน
โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 200,000
ต่างประเทศ

4.1 บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม

4.2 การปรับปรุงเว็บไซต์การพัฒนา
บุคลากร

2 ผอ.พค. /ผอก.บค. 

นางสมพร          

น.ส.ประภาพร      

น.ส. ภาวณีิ

เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ
1.1 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดิเรกฯ

1.2 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตระกูล
ช้างเผือกและมงกุฎไทย

2) การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
กองทุนสวัสดิการ

4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3)
ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง รวมท้ังส้ิน 6 คร้ัง

เสนอขอท้ังหมด       
 9 ราย

ด้านสวัสดิการ

1)

นัดประชุมคกก. วันท่ี 
21 เม.ย. 64

ประชุม  27
 พ.ย. 63

ปรับปรุงข้อมูลทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ปรับปรุงข้อมูลทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

3) ไม่มีการฝึกอบรมเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

5 หลักสูตร จ านวน 7 คน งบประมาณ 38,240 บาท  29 หลักสูตร จ านวน 50 คน งบประมาณ 219,589 บาท (รอเวียนรอบ 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.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ท่ี แผนงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

3 ผอ.พค. /ผอก.บค. 

นางกญัญว์รา

ท าบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
พนักงานราชการ

2) จัดท าหนังสือรับรองเงินเดือน

3) ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 46,000

4) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 17,000

5) นักศึกษาฝึกงาน
6) หนังสือประกันสังคม

7) หนังสือการกู้เงินโครงการสวัสดิการ
เงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย

8) หนังสือตรวจสอบประวัติบุคคล
(รปภ.1) ช้ันความลับ

4 ผอ.พค. /ผอก.บค. 

นางสมพร          

น.ส.ประภาพร      

น.ส. เสาวนยี์

1) ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 4 TB 2 อัน
7,500

เบิกจ่าย
5,380 บาท

ครุภัณฑ์

อ่ืน ๆ

1)
ด าเนินการไปแล้วจ านวน 47 ฉบับ

ไม่มีนักศึกษาฝึกงาน

พนักงานราชการบรรจุใหม่เข้าประกันสังคมเดือนกุมภาพันธ์ 1ราย

ด าเนินการไปแล้วจ านวน 48 ฉบับ

เบิกเงินไปท้ังส้ิน 3,780 บาท

ตรวจสอบบรรจุข้าราชการใหม่ 2 ราย/พนักงานราชการ 1 ราย

ยอดรวมกับหนังสือรับรอง

เบิกเงินไปท้ังส้ิน 11,643 บาท



15 
 

 

 

 

กองประชาสัมพันธ์ 

 

 



งบประมาณ  งบจัดจ้าง

(งบปกติ) งบเบิกจ่าย 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.

ส่ือวิทยุ วิไล/วิชุพร

1,478,890        
147,889           

ส่ือโทรทัศน์ วิไล/พัณณิตา

1,341,000        
134,100           

ส่ือสร้างเครือข่าย
เบญจรัตน์/ปรียา/

ประทีป

2,098,500        
          629,550 

ส่ือนิทรรศการ วิชาญ/พิสิทธ์ิ

700,000           
700,000

5,618,390       

1,611,539       
รวมท้ังส้ิน

5,822,500       

โครงการจัดการเสวนา/
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สวนหลวง ร.9

700,000           
จัดท าTOR จัดจ้าง

2,122,500        โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบ
สานพระราชด าริ RDPB Camp 
รุ่นท่ี 11

ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
กองประชาสัมพันธ์

จัดท าTOR จัดจ้าง

โครงการจัดท าสารคดีเฉลิมพระ
เกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ

1,500,000        
จัดท าTOR จัดจ้าง

โครงการผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการอัเน่ืองมา
จากพระราชด าริทางส่ือวิทยุ

จัดท าTOR จัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบ
2563

แผนงาน/กิจกรรม
2564

1,500,000        
เผยแพร่แล้ว 6 ตอน

อยู่ระหว่างรวบรวมผลงาน
และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดโครงการแล้ว
เสร็จ

(เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด)

(เบิกจ่ายแล้ว 10%)

(เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด)

อยู่ระหว่างด าเนินการ
5 ตอน

1/1
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ศูนย์สารสนเทศ 
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กองติดตามและประเมินผล 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กองติดตามประเมินผล 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
งบปกต ิ งบ

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.  

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , คสช. , รัฐบาล   
 1.1 การติดตามพิพธิภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ
  จัดท ารายงานการ

ประชุมคณะท างาน
ติดตามฯ ครั้งที่ 

1/63 

จัดท า
รายงาน
ถวายฯ 

ทูลเกล้าฯ
ถวาย

รายงาน 

  ประสาน  
งาน 

ติดตามฯ 

      เสาวลักษณ์/ขจรชัย/ 
ญานิศา 

 1.2 การติดตามการใช้ประโยชน์ (ฐานขอ้มูลกลาง)   พัฒนาระบบสารสนเทศ และน าเข้าข้อมลูติดตามการใช้ประโยชนโ์ครงการฯ  
เข้าระบบ 

      เจ้าหน้าที่ กตผ. 

 1.3 จัดท าข้อมูลสถานการณ์ด าเนินงานโครงการที่เกิดจาก
ฎีกาที่เข้าแผนปกติปีงบประมาณ 2560-2563 

  ติดตามและรวบรวมข้อมูลจาก กปค. 1-4 / สรุปเสนอผู้บริหาร       กาญจนา/วีรพงษ ์

 1.4 จัดท าแนวทางรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

  รวบรวมความตอ้งการใช้ข้อมูลของกองต่าง ๆ  / สรุปความต้องการ / เตรียมการ 
จัดประชุมหารือก าหนดแนวทาง 

      กาญจนา/แสงเพ็ญ 

 1.5 การติดตามผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2564 
     -  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตาม
พระราชด าริบ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน  
     - โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดน่าน 

  คัดเลือกโครงการ/รวบรวมข้อมูล เกิดโควิดระบาด
รอบใหม่ 

ประชุม
รวมกับ 
กปค. 3 
และ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท า
แบบ

ส ารวจ
ข้อมูล 

      เสาวลักษณ์/นวพร 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.   
 2.1 ประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษา  

(พ.ศ.2560-2564) 
 
 

  รวบรวมข้อมูล จัดท า
แบบสอบถาม

/ส่ง
แบบสอบถาม 

เกิดโควิดระบาดรอบใหม ่ ร่าง
รายงาน 

      เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ประเมิน 

 2.2 การประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ า 
ห้วยทรายขมิ้นฯ 

  ได้รับแบบ วิเคราะห์
ข้อมูล 

เกิดโควิดระบาดรอบใหม ่ ร่าง
รายงาน 

      กาญจนา/ณัฐกิตติ์/ 
แสงเพ็ญ 

 2 .3  โครงการประ เมิ นผลการพัฒนาแหล่ งน้ า 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักบริเวณ
เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

    เกิดโควิดระบาดรอบใหม ่ ขอ
อนุมตัิ

หลักการ 

      เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ประเมิน 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
งบปกต ิ งบ

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.  

 2.4 การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
ของศูนย์ศึกษาฯภพูานฯ และศูนย์ศึกษาฯพิกุลทองฯ 

  ด าเนินการจัดท ากรอบแนวทางในการประเมินผล       เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ประเมิน 

3 งานประจ า 

 โครงการจัดท าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

  ติดตามการเก็บข้อมูลโครงการฯ / ประสานการจัดรายงานผลการศึกษาโครงการฯ 
/ ยกร่างการจัดท ารายงานผลการศึกษาโครงการฯ / เกิดโควิดระบาดรอบใหม่ 

(ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) 
  

      เสาวลักษณ์/ขจรชัย/
ญาณิศา 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ส านักงาน กปร. 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 (ตามแผน

แม่บทส่ ง เสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  1  
(พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  
กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ) 

    

 (1.1) การพัฒนาคู่มือประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กปร. 

  ด าเนินการ ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ีผล   

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1-3 ท่ี กมจ. ก าหนดแล้วเสร็จ 
และอยู่ระหว่างรอประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ส านักงาน ก.พ. 
 

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)) 

    

 (2.1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี

ผล   
อยู่ระหว่างด าเนินการตามกรอบท่ี 

ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
เตรียมการประเมิน

ประจ าปี 2564 
 

 (2.2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในภาครั ฐ และการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

   ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี



ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

 (2.1) การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในภาครัฐ และการส่งเสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมการจัดบอรด์ประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมข้อความรณรงค์ทางหน้าจอ Desktop 

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เดือนละ 1 เร่ือง ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี

   
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  
 

   
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

   
จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

   
จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

เผยแพร่ข้อความรณรงค์ทางหน้าจอ Desktop เดือนละ 1 เร่ือง 

ผล   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายทุกวันจันทร์-พธุ-ศุกร์  
รวมทั้งสิ้นเผยแพร่ 6 เร่ือง 

 

จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์
1เรื่อง 

 

จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์
1เรื่อง  

 

จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์
1เรื่อง 

       

 

เผยแพร่ข้อความรณรงค์ทางหน้าจอ Desktop ทกุเดือน เดือนละ 1 เรือ่ง 
รวม 6 เรือ่ง 

 
 

3. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้น าหลกัการ  
“บวร: บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อน 

    

 (3.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “สร้างองค์
ความรู้ให้กับพลัง บวร เพื่อขับเคลือ่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันการทุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  ด าเนินการ ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี

 
ผล 
 

     
จัด

โครงการ 

          

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ในองค์กร  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมและป้องกันการทุจริต  

    



ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท) 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

อย่างต่อเนื่อง (ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 4.1  
ข้อย่อยที่ (1) – (4)) 

 (4.1) คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าส านักงาน 
กปร. 

     ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี

 
ผล 
 

      
จัด

ประชุม 
คกก. 

ด าเนิน 
การตาม

แผน 
   

 (4.2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิราชการ ส านักงาน 
กปร.” รุ่นที่ 5 

150,000         จัด
ฝึกอบรม 

    ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี

ผล   อยู่ระหว่างเตรียมการจดัฝึกอบรม       

 (4.3) ส ารวจประเมินด้านส่งเสริมจริยธรรมและ
การต่อต้านการทุจรติ ประจ าปี 2564 ของ 
ส านักงาน กปร. 

            ประเมิน จัดท า
รายงาน
สรุปผล 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี

ผล   อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแบบประเมิน       

 งานประจ า 
5. รายงาน ศอตช. เรื่องความคืบหนา้การด าเนินงาน

ต่อข้อร้องเรียนกรณีเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการ
ทุจริตในภาครัฐ 

  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 / 
ภูษณิศา/ 
สาวิตร ี

ผล   
จัดส่ง

รายงาน 
จัดส่ง

รายงาน 
จัดส่ง

รายงาน 
จัดส่ง

รายงาน 
จัดส่ง

รายงาน 
จัดส่ง

รายงาน       
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน กปร. 

 
  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
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, คสช., 
รัฐบาล 

8,400               

แผน 1.1 การประสาน จัดท า ด าเนินการ ติดตาม และ
รายงานผลตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

  ประชุม 
 

 
 

 
 

ประชุม   ประชุม   ประชุม  รายงาน 
12 

เดือน 

ศิริลักษณ์, นพปฎล 
จิราภรณ์, เฉลิมพร, 

วิภารัตน์, อุไร 

ผล  675  ประชุม 
19 ต.ค. 

63 

  -          

แผน 1.2 การประสาน จัดท า ด าเนินการ ติดตาม และ
รายงานผล การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.)  

    รายงาน   รายงาน   รายงาน   รายงาน ศิริลักษณ์, นพปฎล 
วิภารัตน์ 

  
ผล      รายงาน 

 
          

แผน 1.3 ด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแล
องค์การที่ดี 
 - การจัดท าจดหมายข่าว ส านักงาน กปร.
ประจ าป ี2564 

100,000 
 
 

    
 

ฉบับที่ 
1 

   
 

ฉบับที่ 
2 

   
 

ฉบับที่ 
3 

   
 

ฉบับที่ 
4 

 
 

ศิริลักษณ์, นพปฎล 
จิราภรณ์, 

ผล  จัดจ้าง 
56,700 

    ฉบับที่ 
1 

(14,175 
บาท) 

 ฉบับที่ 
2 

(โรงพิมพ์
ออกแบบ) 

       

แผน -- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

              ศิริลักษณ์, นพปฎล 
กรกฎ, จิราภรณ์,  

วิภารัตน์, 



  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
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 

ผล  7,495    ประชุม 
8 ธ.ค. 

63 

 รวบรวม
ข้อมูล 

ปรับปรุง
ข้อมูล

รายงาน 

       

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
 

               

แผน 2.1 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  
-เลขานุการคณะท างานฎีกาฯ 

4,200     ประชุม    ประชุม    ประชุม นพปฎล, กรกฎ 

ผล 

 

       รวบรวม
ข้อมูลจัด
ประชุม  

       

แผน 
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 

กรกฎ, เฉลิมพร 
 
 

ผล    รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

       

แผน -การจัดการองค์ความรู้ ขอ้มูลพระราชด าริ 
และแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชด าร ิ

              ศิริลักษณ์, นพปฎล,  
กรกฎ, จิราภรณ์,  
วิภารัตน์, อุไร 

ผล         ประสาน
ข้อมูล
กองที่

เกี่ยวขอ้ง 

       

แผน -สร้างเวทีแสดงความคิดเห็นในการออกแบบแนว
ทางการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสนอง
พระราชด าริ (Problem-based) 

         1 ครั้ง     ศิริลักษณ์, 
นพปฎล, กรกฎ,  

จิราภรณ์ 
ผล 

 

       ประสาน
ข้อมูล
กองที่

เกี่ยวขอ้ง 

       

แผน -การจัดการความรู ้(KM:Knowledge 
Management) องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าร ิ

              ศิริลักษณ์, 
นพปฎล, กรกฎ,  



  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
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 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบนฐาน
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

จิราภรณ์  

ผล       ยังไม่ได้ด าเนินการ        

3. งานประจ า 
 

               

แผน 3.1 แผนบริหารความเส่ียงส านักงาน กปร. 
 

   ประสาน รายงาน ประสาน         นพปฎล, กรกฎ,  
เฉลิมพร 

ผล      รายงานผล
การ

ด าเนินการ
ตามแผนปี 

2563 

 ประสาน จัดท า
แผนปี 
2564 

       

แผน 3.2 การด าเนินการตามแนวทางควบคุมภายใน 
 

  ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 

         เฉลิมพร 

ผล    ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 

          
 

แผน 3.3 งานสารบรรณ / งานเลขานุการกลุม่ กพบ. 
 

              อุไร 

ผล                 
 

หมายเหตุ : นางเฉลิมพร ข าหุ่น ยา้ยไป กปค. 4 และนางกรกฎ หอมตระกลู ย้ายมารับผิดชอบงาน พบ. เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 



แผนปฏบิตัริาชการ (เดมิ)

แผนปฏบิตัริาชการ (ปรบัปรงุใหม)่

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 าแผนปฏบิัตงิานตรวจสอบประจ าปี 2564 (ส าหรับแตล่ะกจิกรรมทีต่รวจสอบ)

2. การปฏบิัตงิานดา้นบัญชขีองสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. การประเมนิการบรหิารจัดการความเสีย่งของส านักงาน กปร.

4. การประเมนิระบบการควบคมุภายในของส านักงาน กปร.

5. เงนิสวัสดกิารส านักงาน กปร. ประจ าปี พ.ศ. 2563

6. การรับ-น าเงนิสง่คลังในระบบ GFMIS ผา่นระบบ KTB Corporate Online

7. การตดิตามหน่วยรับตรวจวา่ด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในซึง่ผูบ้รหิารสัง่การ

8. การด าเนนิโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(งบกลาง ส านักาน กปร.)

9. การบรหิารเงนิงบประมาณ

11. โครงการตอ่เตมิหอ้งสมดุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหอ้งรับประทานอาหาร และ หอ้งออกก าลังกาย ส านักงาน กปร. 

12. การประเมนิความเสีย่งและวางแผนการตรวจสอบปี 2565

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการปรับปรงุการปฏบิัตงิานในองคก์ร)

งานการใหค้ าปรกึษาแนะน า ดา้นการเงนิ การบัญช ีการพัสด ุ
และดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก่

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอืนแรก

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังาน กปร.

กจิกรรมทีต่รวจสอบ/ด าเนนิการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

10.  ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการโครงการอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ   
        (ระบบฐานขอ้มลูกลาง)



หมายเหตุ

1 หากพบปัญหาหรอือปุสรรคในระหวา่งการตรวจสอบ อาจปรับเปลีย่นแผนและระยะเวลาในการปฏบิัตงิานตามความเหมาะสม

2 เลือ่นระยะเวลาเขา้ตรวจสอบ เนือ่งจาก พบ. ก าหนดตดิตามรายงานผลการด าเนนิการตามแผน ในเดอืนธันวาคม 2563 และรายงานผลเสนอ ลปร. แลว้เสร็จในเดอืนกมุภาพันธ ์2564

3 กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบและด าเนนิการในตารางขา้งตน้   มไิดร้วมถงึ

  - งานดา้นบรหิารจัดการภายในกลุม่ตรวจสอบภายในเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานสอดคลอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏบิัตกิารตรวจสอบภายใน

          ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

  - การเขา้รับฝึกอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ  (CGIA) และหลักสตูรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิาน   

  - การเขา้รว่มประชมุกับหน่วยงานภายในส านักงาน กปร.   

  - ภารกจิอืน่ๆ กับกรมบัญชกีลางหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในระหวา่งปี ตามหนังสอืจากกรมบัญชกีลางที ่กค 0409.5/9281 ลงวันที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เรือ่ง การตรวจสอบโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ ใหผุ้ต้รวจสอบภายใน

ด าเนนิการตรวจสอบ  ดังนัน้  จงึไดข้อปรับแผนการตรวจสอบประจ าปี 2564 โดยไดรั้บอนุมัตจิากเลขาธการ กปร แลว้ โดยเรือ่งทีต่รวจสอบ คอื โครงการตอ่เตมิหอ้งสมดุ

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหอ้งรับประทานอาหาร และหอ้งออกก าลังกาย ส านักงาน กปร. เป็นสว่นหนึง่ทีร่วมในการตรวจสอบ เรือ่ง การตรวจสอบโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ


