
 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการ ส านักงาน กปร. 

ของ ส านัก/กอง/ศูนย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 

 



ค ำน ำ 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) ได้จัดท ำแผนปฏิบัติ กำร 
ส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ประกอบด้วย งำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของผู้บริหำร , รัฐบำล, งำนตำมยุทธศำสตร์ และงำนประจ ำ 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุตำมพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบำยของส ำนักงำน กปร. ท้ังนี้ กำรจัดแผนปฏิบัติกำร 2565 
เกิดขึ้นจำกทุกส ำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม พิจำรณำกลั่นกรองร่วมกัน เพื่อให้แผนปฏิบัติกำรนี้มีควำมเชื่อมโยงสอดประสำนกันในทุกภำคส่วนของ
ส ำนักงำน กปร. และเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำลปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ท่ีได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติเมื่อ 12 กันยำยน 2557 ท่ีได้ระบุว่ำ นโยบำยท่ี 1 กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ “กำรสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ี สถำนศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ เรียนรู้ เข้ำใจ หลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำว มำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลโครงกำรตำมแบบอย่ำงท่ีทรงวำงรำกฐำนไว้ให้เผยแพร่เป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์  
ในวงกว้ำง” 
 ส ำนักงำน กปร. น ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน กปร. ปีงบประมำณ 2565 เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงบูรณำกำร ท้ังในด้ำน
แผนงำน แผนบุคลำกร และแผนงบประมำณ ให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน กปร. มีประสิทธิภำพบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์  
ของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ต่อไป 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  1 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม    กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1   

 
                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม    กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1  

 

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. 

 งานนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล  ผู้บริหาร                
1. แผนงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              กปค.1 

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
1. แผนงานตามเสด็จ               กปค.1 

2. แผนงานการตรวจเยีย่มโครงการขององคมนตรี               กปค.1 

3. แผนงานติดตามฎีกา               กปค.1 

4. การบริหารโครงการ                
 - ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อนฯ               เอกชัย/พิมพ์นภัส 

 - ศูนย์ศึกษาฯ อา่วคุ้งกระเบนฯ               ธัญวลัชญ์/ศิริชัย 

 - ศูนย์ศึกษาฯ หว้ยทราย ฯ               ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการพัฒนาป่าชุมชนบา้นกลางดง วดัเขาถ  า                ณัฐดา/นภัทร 

 - โครงการฯ เขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุร ี               ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี               ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการฯ อุทยานธรรมชาติวิทยา จ.ราชบุร ี               ณัฐดา/อรัญญา 

 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสัก จ.ลพบุร ี               เอกชัย/วัชรวีรรณ 

 - โครงการประตูระบายน  าคลองลัดโพธิ ์                                       
จ.สมุทรปราการ 

              ธัญวลัชญ์/  
จรรยารัตน์ 

 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก               เอกชยั/อิทธิพล (13) 

 - โครงการพัฒนาพื นที่รอบวัดญาณฯ จ.ชลบุรี               ธัญวลัชญ์/อิทธิพล (12) 

 - โครงการอา่งเก็บน  านฤบดินทรจนิดา จ.ปราจีนบุร ี               ธัญวลัชญ์/อภิญญา  

 - ศูนย์ฯ ปลวกแดงฯ จ.ระยอง               เอกชัย/พิมพ์นภัส 

แบบฟอร์มที่ 2 



ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. 

 โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ) *                
1. โครงการต่อยอดด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบริเวณ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์
              กปค.1 

 งานประจ า                
1. การจัดท ารายงานประจ าปี                กปค.1 

2. ตัวชี วัดตามมาตรการปรับปรุประสิทธิภาพในการ    
ปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) 

              กปค.1ร่วมกับ    
 กพบ. กตผ.  กศข. 

3. สนับสนุนข้อมูลโครงการด้านประชาสัมพันธ ์               กปค.1ร่วมกับกปส. 

4. สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศ               กปค.1ร่วมกับกปส. 

*หมายเหตุ :   โครงการส าคัญ  จ านวน 1 โครงการ  คือ โครงการที่ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เสนอให้เป็นโครงการส าคัญของปีงบประมาณนี   อาจเป็นโครงการที่เสนอขึ นมาใหม่ / โครงการ
เร่งด่วน หรือ โครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ประสงค์จะเสนอเพื่อด าเนินการในกิจกรรมอ่ืนเพิ่มเติม โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใน แบบฟอร์มที่ 3 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  2 

 

 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กอง ประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 คสช.                

 1.1 การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ- 
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร จ านวน ๘๘ โครงการ 

              กปค.2 
(ตามพื้นที่รับผิดชอบ) 

 - ประชุมติดตามผล/บริหารจัดการ                
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

 2.1                

 2.2                

3. งานประจ า                

 3.1 การตดิตามเสด็จฯ     
     

  
 

   
 

      กปค.2 
(905 ตามพื้นท่ีรับผิดชอบ)  
(906 เสด็จฯ ไตรมาสลครั้ง) 

 3.2 การตรวจเยีย่มโครงการฯ ขององคมนตรี                กปค.2 
สลับตามพื้นท่ีรับผดิชอบ

เดือนละ 1 ครั้ง 
 3.3 การจัดท ารายงานประจ าป ี               กปค.2 

 3.4 การบริหารจดัการโครงการฯ                 

 1) ศนูยศ์กึษาการพฒันาภพูานฯ จงัหวดัสกลนคร               ธนฤทธ์ิ/ฉตัตรนิ 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ   งวด 1  งวด 2          ” 

แบบฟอร์มที่ 2 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กอง ประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

 - ประชุมอนกุรรมการด าเนินงาน/คณะท างาน                ธนฤทธิ์/ฉัตตริน 

 - ฝึกอบรมอาชีพ 26 เมนู                 ” 
 - ประชุม/ติดตามงานศูนย์ฯ               ” 

 2) โครงการทฤษฎีใหมเ่ขาวง  
   จังหวัดกาฬสินธุ์  

              ธนฤทธิ/์สุดารัตน์ 

 - วิเคราะห์โครงการ/งบประมาณ               ” 
 - ประชุม               ” 

 - ติดตามสถานะ/พัฒนาต่อยอดกลุ่มทฤษฎีใหม่ (700 ราย)               ” 
 3) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67)                ธนฤทธิ/์สุทธิพา 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ               ” 
 - ประชุม               ” 

 - ขยายผลองค์ความรู/้ติดตามผล               ” 
 4) โครงการศนูย์ศกึษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง 

    เมอืงปากซอง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
              จินจะนะ/กฤษณพล 

 - ประชุม/ติดตามงาน                
 5) โครงการปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย               ธนฤทธิ/์วนิดา 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ               ” 
 - ประชุม/ติดตามงานโครงสร้างพื้นฐาน               ” 

 - ติดตามงานขยายผลสู่ผู้ปกครองนักเรียน  
  และโรงเรียน ตชด.  

              ” 

 6) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  
    จังหวดัศรีสะเกษ 

              จินจะนะ/อังคะนา 

แบบฟอร์มที่ 2 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กอง ประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 

 - ประชุมจัดท าแผนงานปี 65               ” 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ               จินจะนะ/อังคะนา 
 - ติดตามและประชุมคณะท างานศูนย์ภสูิงห์ฯ                ” 

 - ติดตามสถานะ เกษตรกรที่ได้รับการขยายผล
ถ่ายทอดองค์ความรู้  

              ” 

 7) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง  
    จังหวัดยโสธร  

              จินจะนะ/ณัฐฤดี 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ               ” 

 - ติดตามแผนงานกจิกรรมเกษตรกรต้นแบบ                 ” 

 - ประชุม/ติดตามงาน                
 8) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายฯ 

     จังหวดัมุกดาหาร 
              จินจะนะ/เพชรนภา 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ               ” 

 - ติดตามการส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพ                ” 

 - ประชุม/ติดตามงาน                
 9) โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก

โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
              จินจะนะ/ศศิธร 

 - ประชุม/ติดตามงาน                

 10) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร – จังหวดันครพนม 

              จินจะนะ/กฤษณพล 

 - ประชุม/จัดท าแผน/การขับเคลื่อน                
4. การติดตามงานฎีกา                   กปค.2 

5. การติดตามงานโครงการ               กปค.2 

 

แบบฟอร์มที่ 2 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  3 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3  

                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3  

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 

 งานนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล  ผู้บริหาร                
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

สิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดตาก 
              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

คุณบุษราพรรณ,  
คุณนิตติยา 

2. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดน่าน 

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

คุณปราชญ์ 

3. โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้และพฒันาพื้นที่
ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด
น่าน 

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

คุณปราชญ์ 

4. การติดตามและขบัเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นที่
ภาคเหนือ 

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

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
1. แผนงานตามเสด็จ               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

ผอก.ปพ.32 

2. แผนงานพิจารณางบประมาณ ปี 2565               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 



 

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. 

5. การตรวจเยีย่มโครงการฯ ขององคมนตร ี               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

6. แผนงานติดตามและจัดท ารายงานประจ าปี  
(รายงานถวาย) 

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

 โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ) *                

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม ่

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

 งานประจ า                

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

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

 
 
 
*หมายเหตุ :   โครงการส าคัญ  จ านวน 1 โครงการ  คือ โครงการที่ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เสนอให้เป็นโครงการส าคัญของปงีบประมาณนี้  อาจเป็นโครงการที่เสนอขึ้นมาใหม่ / โครงการ
เร่งด่วน หรือ โครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ประสงค์จะเสนอเพื่อด าเนินการในกิจกรรมอ่ืนเพิ่มเติม โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใน แบบฟอร์มที่ 3 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  4 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 4 (กปค.4) 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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/
เฉลิมพร/ณัฐ

ดนัย/ฐำปกรณ์/ 
ภำนุวัฒน ์

    

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

(เดือนละ 2 คร้ัง) 
            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.2564 พ.ศ.2565 
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     

12 โครงการสวนป่าพระนามาภิไธย 
ส่วนท่ี 1 (สงขลา สตูล) และส่วนท่ี 2 (นราธิวาส) 

            ธเนศ 
รุ่งรัตน์/ศณภัส 
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กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มประสานงานโครงการพิเศษ) 
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กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 
 (กลุ่มวิเทศสัมพันธ)์ 

  

 



   M:\GROUP ADMINISTRATION\Work Report\แผนงาน\ปี 2565    

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
.....กลุม่วิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์.....  

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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  งานขยายผลและเผยแพร่แนวพระราชด าริ                

 1.1.1 โครงการความร่วมมือตามแนวพระราชด าริ                
 1) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์จาก

หญ้าแฝก ฯ (หญา้แฝกนานาชาติ)  
 งบ กผย.              

 - การจัดท าหนังสือ Vetiver Roots: the Vetiver 
System Technology Hidden Half 

 330,000              

 2) โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเกษตร  
เลโซโท ฯ 

งบกระทรวง
การต่าง 
ประเทศ 

              

 3) โครงการความร่วมมือตองกา งบกระทรวง
การต่าง 
ประเทศ 

              

 1.1.2 การจัดการศึกษาดูงานให้ตา่งชาติ  
การบรรยายและอ านวยความสะดวก  

               

 1) การประสานการศึกษาดูงาน (แผน 5 ครั้ง)  
 

59,900      1 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง   

 2) การจัดการบรรยายสรุปให้คณะต่างชาติ  
(แผน 5 ครั้ง)  

0      1 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง   

 1.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์กร                

 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และเจ้าหน้าที่ กปร. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
196,900 

       
 

       

2. งานประจ า                

 2.1 แปลขา่ว / กจิกรรมลงเว็บไซต์ส านักงาน  0      1 ข่าว 1 ข่าว  2 ข่าว 1 ข่าว  1 ข่าว   

 2.3 แปล / ตรวจสอบการแปล งบ กปส.               

แบบฟอร์มที่ 2 



7 
 

 

 

กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 
 (กลุ่มแผนงาน) 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส านัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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/พิภัท
รา/กอบลาภ 

 1.2 สรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/กอบลาภ 

 1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/กอบลาภ 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/ 

 2.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/กอบลาภ         

3. งานประจ า                

3.1 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.                

 1) จัดประชุมคณะกรรมการ กปร.               ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/นาร/ีกอบลาภ 

 2) จัดท าและรวบรวมค าสั่งคณะกรรมการ กปร. 
และที่เกี่ยวข้อง 

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/กอบลาภ 

3.2 งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (2,500 ล้านบาท) 

               

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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) พิจารณา ตรวจสอบ จัดเก็บขอ้มูลแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณ แล้วส่งให้กอง/กลุ่มที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการต่อไป 

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/นาร/ีกอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/พภิัท
รา/นารี/กอบลาภ 

 3) ท าหนังสือแจ้งหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อประธาน กปร. อนุมัต ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/นาร/ีกอบลาภ 

 4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากส านัก
งบประมาณ 

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/นาร/ีกอบลาภ 

 5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ 
กปร. อนุมัติเป็นรายงวด 

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/นาร/ีกอบลาภ 

 6) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง สตง.
  

              ผอก.ผง./พิศมัย/นาร ี

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นาร/ี 

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

งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2565 ในส่วนของงบ
ปกติและงบกลาง 

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/นาร/ีกอบลาภ 

3.4 งานจัดท าเอกสารส่งกรรมาธิการและรว่มชี้แจง
ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ พ.ร.บ. 
ปีงบประมาณ 2566 สภาผู้แทนราษฎร 

              ผอก.ผง./พิศมัย/พิภัท
รา/นาร/ีกอบลาภ 

3.5 งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รบัมอบหมายฯ                

 1) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอัน               ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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 

เนื่องมาจากพระราชด าริ (งบบริหารส านักงาน 
กปร) 

กอบลาภ 

 2) โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกฯ 

              ผอก.ผง/ธวัชชัย/ผกา
รัตน์/ 

นพชาต ิ
3.6 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝกอัน

เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
               

 1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              ผอก.ผง/ธวัชชัย/ผกา
รัตน์/ 

นพชาต ิ
 2) การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและ

ติดตามผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 3) การติดตามงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกฯ ของคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ 

              ผอก.ผง/ธวัชชัย/ผกา
รัตน์/ 

นพชาต ิ
 4) จัดพิมพ์จุลสารภูมิวารินอนุรักษ ์(2 ฉบับ/ปี) 

ฉบับละ 1,000 เล่ม รวม 2,000 เล่ม 
              ผอก.ผง/ธวัชชัย/ผกา

รัตน์/นพชาติ 
 5) เตรียมการท าแผนแม่บทการพัฒนาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) 

              ผอก.ผง/ธวัชชัย/ผกา
รัตน์/นพชาติ 

3.7 งานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

               

 การประชุมคณะท างานต่อยอดโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง/ธวัชชัย/สิริ
เรืองชัย/นพชาติ 

3.8 งานจัดท ารายงานประจ าปี 2564 ของ 
ส านักงาน กปร. 

              ผอก.ผง/พิภัทรา/ 
กอบลาภ/สิริเรืองชัย 

3.9 งานรวบรวมปรบัปรุงข้อในระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กปร. 

               

 1) ระบบงบประมาณ กปร.  (e – Project)               ผอก.ผง./พิภัทรา/นารี/



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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 

กอบลาภ/ 
นพชาต ิ

 2) ระบบเว็บ rdpb.go.th ของ ส านักงาน               ผอก.ผง./พิภัทรา/นาร/ี
กอบลาภ 
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กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 
 (กลุ่มยุทธศาสตร์การพฒันา) 

 

 



1 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา   กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 
ผู้อ ำนวยกำรกอง นำงสุพร ตรีนรินทร์ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 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 

              

ผอก.นรินทร/์ 
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 

 - งำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 

   ส ำนกังำน กปร. 

              

 - กำรน ำข้อมูลเขำ้ระบบ eMENSCR (สศช.) 
 

              

  งานตามแผนปฏบิัติราชการ ส านักงาน กปร.                
1. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ส านักงาน กปร. ระยะ 5 ปี  

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
              ผอก.นรินทร/์ 

มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 

              
              

2. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
ราชการ ส านักงาน กปร. ประจ าปี 2565 

              มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 

3. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าป ี2565 เพื่อประกอบเป็น
ข้อมูลรายงานประจ าป ี

              มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 

  งานประจ า                

1. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ (Action Plan)  ส านักงาน กปร.  
ประจ าป ี2565 

              

มำนิกำ/ 
ธวัชญำภรณ์ 

 - กำรติดตำมผลปฏิบัติรำชกำร ปี 2565 รอบ 6 เดือน               

 - กำรติดตำมผลปฏิบัติรำชกำร ปี 2565 รอบ 12 เดือน               

 - กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ปี 2566               
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ผู้อ ำนวยกำรกอง นำงสุพร ตรีนรินทร์ 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ี2565                

ผอก.นรินทร/์ 
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 

 -  ติดตำมผลตำมตวัชี้วัด ปี 2565 (รำยเดือน)               

 -  ส่งผลให้ กบง. รำยงำนในระบบของ สงป.  
(รำยไตรมำส) 

              

 - ทบทวนผลผลิต ค่ำเป้ำหมำย ของส ำนักงำน กปร.  
เพื่อประกอบกำรจัดท ำงบประมำณปี 2566 (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 ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรธ ำรง
รักษำสถำบันหลักของชำติ (พ.ศ.2564-2570) 

              

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

              ผอก.นรินทร/์ 
ธวัชญำภรณ์ 

6. การส ารวจและรายงานความพึงพอใจจากหน่วยงาน
ผู้รับบริการในกระบวนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (งบกลาง) 

              
มำนิกำ/ 

ธวัชญำภรณ์ 
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ผู้อ ำนวยกำรกอง นำงสุพร ตรีนรินทร์ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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. 

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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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
โครงการจิตอาสา ส านักงาน กปร. จ านวน 3 คร้ัง 186,000
1.1 ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 
1.2 ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพร
ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 1.3 ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัย
มงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2565
และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

55,000     

30,000

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564

โครงการ Big Cleaning Day ส านักงาน กปร.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3

งบประมาณ (บาท)

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

โครงการ "เราท าความดี เพ่ือลดภัยส่ิงแวดล้อม"
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ

1

2
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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.

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ

งานอาคารสถานท่ี

4 การเปล่ียนถ่ายน้ าคลองแก้มลิง ณัชญ์วลัช

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

นายช่าง

- ค่าเช่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 250,000      
- งานจ้างจัดเก็บเอกสาร 250,000      
- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 320,000      

- งานจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู แมลง 60,000        

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์โดยสาร 64,200        

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบน้ าดี-น้ าเสีย 67,000        

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจร
ปิด

100,000      
- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 19,000        
- งานจ้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) 41,000        
- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบตู้สาขา
โทรศัพท์

95,000        
- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณ
อัคคีภัย (ระบบไฟ Alarm)

43,000        

- ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ

110,200      

- ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์และค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯและงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

100,000      

- งานจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ (ภายใน-ภายนอก 
ส านักงานฯ)

144,000      

เน่ืองจาก ชบ. มีก าหนดเปล่ียนตู้สาขาโทรศัพท์ใหม่ จึงขอด าเนินการบ ารุงรักษาเพียง 6 เดือน
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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.

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ

1,200,500

1,033,200

8 จัดพิธีท าบุญเล้ียงพระ ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 
2565

ผอก.ชบ.
ศิริพร

10 จัดพิธีรดน้ าขอพร เน่ืองในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565

11 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน กปร. พ.ศ. 
2565การเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

9

14

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมร าลึก
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2564ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพ่ือน้อม
ร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2564

ศิริพร  
เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ร่วมพีธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4)

12

7 งานจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 7 คน
(1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 65)

6 งานจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 คน
(1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 65)

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัย
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

13

งานจ้างต่อเน่ือง

การจัดงานพิธีการต่าง ๆ 

ผอก.ชบ.

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.
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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.

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ

19 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสวันฉัตรมงคล

20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา 

22 ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม
 256523 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 

17 ร่วมพีธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 19 มีนาคม 2565

21 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรา
มาธิบดินทร 
9 มิถุนายน 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ
นิ เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2565

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระปฐม
บรม
ราชานุสาวรีย์ ร. 1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า วันท่ี
6 เมษายน 2565

18

15 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวาย
พานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

16

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.
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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.

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ23 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.
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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.

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ

300,000      

15,000        

60,000        

175,000      

5,400

สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

- ค่าโทรศัพท์ 584,300      

- ค่าน้ าประปา 53,100        

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

28

งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์

ต่อประกันประเภท 3 Plus

32 การประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่ม ส านักงาน กปร. และการประชุมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง33 จตุพร

สายตา

ศิริพร
สายตา
จันทิมา

งานธุรการและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

งานยานพาหนะ 

29 งานจ่ายวัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามันเช้ือเพลิง)

31

27

การรายงานเอกสารลับต่อ ลปร.

26

การท าลายเอกสาร30

34

ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารท้ังภายในและภายนอก
ส านักงาน กปร.

ศิริพร
ณัฐวุฒิ

24

25

ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
ถวายแจกันดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 12 

ผอก.ชบ.
กุลวดี

ผอก.ชบ.
กุลวดี
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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.

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ

- ค่าไปรษณีย์ 193,100      

- ค่าไฟฟ้า 2,838,900    

ศิริพร
สายตา
จันทิมา

34
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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.

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564งบประมาณ (บาท) พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ

เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการ
ตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยของส านักงาน กปร. ส่งกรมควบคุม
มลพิษ

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

39

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงาน กปร. 
(BCP) : 
การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2020 
(COVID-19) และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

41 ผอก.ชบ. โสภิ
ตา

กุลวดี

36

เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าของส านักงาน 
กปร. ประจ าปี ต่อคณะท างานปฏิบัติการประหยัด
น้ า

38 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้พลังงานใน
ภาคราชการของส านักงาน กปร.ส่งส านักนโยบาย
และแผนพลังงาน

ผอก.ชบ.
ศิริพร

35 ศิริพร
สายันต์
ณัฐวุฒิ

40

สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการท่ีใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
ของส านักงาน กปร.

ผอก.ชบ.
กุลวดี

ผอก.ชบ.
สายตา

รับ-ส่งเอกสารโดยรถน าสารและทางไปรษณีย์

ศิริพร

37
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ) 

 

 



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

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

2 รายงานผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 4

3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565
เร่งรัดการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักงบประมาณ
บันทึกรายงานสถานะการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ระบบ BB EvMIS รายเดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย รายไตรมาส 
(สงป.301,302,302/1)ในระบบ BB EvMIS ส่งให้ส านักงบประมาณ

4 การเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566
การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ กผย.

5 การจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท าประมาณการรายได้
ประจ าปี และบันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ e-Budgeting

6 จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 หลังการพิจารณาของส านักงบประมาณ

งบประมาณ
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ด้านงบประมาณ

ตุ๊กตา

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน



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

งบประมาณ
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

7 การจัดท าเอกสารและเข้าร่วมการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมาธิการฯ สภานิติบัญญัติ

8 การจัดท าเอกสารและเข้าร่วมการช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ด้านต่างๆ

9 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบ BB EvMIS

10 การโอนเปล่ียนแปลง/ส่งคืนงบประมาณ(งบกลาง)/รายงานเบิกแทนกัน
11 สรุปข้อมูลด้านงบประมาณส่งให้ กผว. เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี 
12 สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ในส่วน
งบประมาณของ ส านักงาน กปร.) ส่งให้ กผว.
กองทุนสวัสดิการ ส านักงาน กปร.

13 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายเดือน
14 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายปี

กองทุนพระราชทานฯ
15 รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอเบิกเงินยืมเงินกองทุน

พระราชทาน เสนอประธานกรรมการบริหารฯ ประจ าปี 2565
16 จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุน

พระราชทานส าหรับศูนย์ศึกษาประจ าปี
17 การจ่ายเงินยืมให้ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาฯ และโครงการต่าง ๆ

ผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยเป็นรายไตรมาส
18 จัดท ารายงานเงินกองทุนพระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รายปี

เพ่ือทูลเกล้าถวาย (ปีปฏิทิน) และ เสนอคณะกรรมการบริหาร

ด้านงบประมาณ (ต่อ)

ตุ๊กตา



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

งบประมาณ
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ด้านการเงิน
1 การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ
 เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการบ านาญ
 เงินยืมราชการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เงินทดรองราชการ
 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามใบส าคัญทางการเงิน

2 การติดตามและตรวจสอบใบส าคัญทางการเงิน พันธ์ุทิพย์
3 จัดท าและตรวจสอบหลักฐานการเงิน ปวริศา
4 การเบิก-จ่าย เงินสวัสดิการ
5 การจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ
 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี
รายงานเงินทดรองราชการ
 รายงานการจ่ายเงินได้พึงประเมินต่อสรรพากร (ภงด.1ก พิเศษ)



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

งบประมาณ
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ด้านบัญชี

1 การบันทึกบัญชี
 การปรับปรุงบัญชี
บันทึกรายการรับเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ
เงินประกันสัญญา เบิกเกินส่งคืน รายได้แผ่นดิน และค่าสมัครสอบฯ
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
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 รายงานต้นทุนผลผลิตประจ าปี

กีรติ



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

งบประมาณ
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ด้านพัสดุ
1 การจัดหาพัสดุ

การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (งบปกติ)  ด าเนินการแล้ว เม่ือ ส.ค.64
การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (งบกลาง)
การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2565
(ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน) งบปกติ ด าเนินการแล้ว เม่ือ ส.ค.64
การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2565
(ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน) งบกลาง
การจัดซ้ือพัสดุต่าง ๆ
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
การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วราภรณ์
อรสา 

พัชรี

ทัศนาลักษณ์
ชัยสิทธิ์



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

งบประมาณ
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ด้านพัสดุ (ต่อ)
1 การจัดหาพัสดุ (ต่อ)

การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ส่งให้ สสว.
การรายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้แก่ส านักงบประมาณ
เพ่ือก าหนดราคามาตรฐาน
การรายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้เพ่ือช่วยราชการ

2 การควบคุมพัสดุ
   - การเบิก-จ่ายพัสดุ
   - การตรวจสอบพัสดุประจ าปี

3 การจ าหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาดและบริจาค)
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หมายเหตุ
1. การจัดซ้ือพัสดุต่างๆ ตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายท้ังปีงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าวัสดุส านักงาน,งานบ้านงานครัว, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุยานพาหนะ เป็นต้น
2. การเช่า/การจ้างเหมาบริการต่างๆ ประกอบด้วย  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร,ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสาร, ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด,ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ เป็นต้น

วราภรณ์
อรสา 

พัชรี

ทัศนาลักษณ์
ชัยสิทธิ์
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มนิติการ) 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มนิติการ 

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ (ไม่มี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 งานนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อภิสรา 
(นก.) 

1
. 

การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

 

2 การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ  
(1) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และ 
(2) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่น
และการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
ป ระกอบรั ฐ ธ ร รมนูญว่ า ด้ ว ยก า รป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... 

 
 

หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ) *               

                

 งานประจ า               

1
. 

การให้ความเห็นดา้นกฎหมาย 
 

              

2
. 

การยื่นบัญชแีสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้ของ
ต าแหน่งผู้บริหารตามกฎหมาย ป.ป.ช.  

              

3
. 

รายงานผลประจ าปีต่อหนว่ยงานอื่น ๆ  
     - เร่ืองร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
     - การส่งข้อมูลเข้าประกวดรางวัลความรับผิด 
       ทางด้านละเมิดและแพ่งระดับกรม 

 
 

รายงานผล 

4 คดีปกครอง รอฟังค าพิพากษา 
5 คณะกรรมการต่าง ๆ 

   -วินยัราชการ 
   - ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

              

แบบฟอร์มที่ 2 

ผู้แทนกลุ่มนติิการ: อภสิรา แสงเพยีงจันทร์ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเลขาธิการ กลุ่มนิติการ 

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ (ไม่มี) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 งานนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อภิสรา 
(นก.) 

1
. 

การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

 

2 การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ  
(1) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่น
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 130 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... และ 
(2) ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการยื่น
และการเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ
ป ระกอบรั ฐ ธ ร รมนูญว่ า ด้ ว ยก า รป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... 

 
 

หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ) *               

                

 งานประจ า               

1
. 

การให้ความเห็นดา้นกฎหมาย 
 

              

2
. 

การยื่นบัญชแีสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้ของ
ต าแหน่งผู้บริหารตามกฎหมาย ป.ป.ช.  

              

3
. 

รายงานผลประจ าปีต่อหนว่ยงานอื่น ๆ  
     - เร่ืองร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
     - การส่งข้อมูลเข้าประกวดรางวัลความรับผิด 
       ทางด้านละเมิดและแพ่งระดับกรม 

 
 

รายงานผล 

4 คดีปกครอง รอฟังค าพิพากษา 
5 คณะกรรมการต่าง ๆ 

   -วินยัราชการ 
   - ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
   - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

              

แบบฟอร์มที่ 2 

ผู้แทนกลุ่มนติิการ: อภสิรา แสงเพยีงจันทร์ 
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศษ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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.  

  งานประจำ                

 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ  43,900 -             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 2. การตดิตามการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย  
โดยอนุกรรมการดำเนินงานด้านวชิาการฯฯ  

161,240 161,120             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 3. การประชุมอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการฯ - 15,200             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 4. การประชุมหารือผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาฯ - 6,200             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 5. การประชุมหารือผู้อำนวยการศูนย์สาขาฯ - 6,200             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 6. การประชุมศูนย์ฯ สญัจร - 260,380             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 7. การประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. – กปร. - 1,750             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 8. การจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง  

180,000 -             สุทัศน์/แพรฤด ี



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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.  

 9. คา่ปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (โอที) 9,300 -             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 รวม 394,440 450,850              
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง) 

 



ผู้รับผิดชอบ
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.

1 โครงการจัดการน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียน/ศูนย์การเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดน

- -

 - จัดการประชุมคณะท้างานฯ (ชุดย่อย) - -
 - เตรียมจัดท้าแผนการด้าเนินงานปี 2565 - -
 - ประสาน ติดตาม ผลักดันการด้าเนินงานตามแนวทางจาก
มติท่ีประชุม

- -

- -
1 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส้านักงาน กปร. - -

 - แผนการติดตามสนับสนุนการด้าเนินงาน จ้านวน 5 ศูนย์
เรียนรู้

122,960 -

 - แผนการถอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การลงมือท้า - -
2 การขยายเครือข่ายการขับเคล่ือน - -

2.1) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - -
 - โครงการพ่ีน้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ ปีท่ี 9 
และ 10

- -

2.2) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
และความม่ันคง กองบัญชาการกองทัพไทย

- -

งบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

สุดารัตน์/จุฎาพร/
พัฒน์ธชา

สุดารัตน์ /สุชนา/
ณัฐวุฒิ

งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผู้บริหาร

สุดารัตน์ /สุชนา/
ณัฐวุฒิ

งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

N:\กผว\@ กยพ\ActionPlan_65\กศข\แผน65-ผล64_พพ หนา้ 1



ผู้รับผิดชอบ
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.

งบประมาณ
โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 - โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กองทัพไทย ปี 2565

- - สุดารัตน์ /จุฎาพร/
พัฒน์ธชา

- -

1 โครงการจัดการน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียน/ศูนย์การเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดน

- - สุดารัตน์ /สุชนา/
ณัฐวุฒิ

- -
1 การจัดจ้างเหมาบริการในต้าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง
   180,000 - สุดารัตน์/สุชนา

รวม   302,960 -         

งานประจ า

โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ)

N:\กผว\@ กยพ\ActionPlan_65\กศข\แผน65-ผล64_พพ หนา้ 2
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กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน 

ตามแนวพระราชด าร ิ

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
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 ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

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

1.1 การวางแผนและอัตราก าลัง                
 1) ประชุม อ.ก.พ.กรม/

กระทรวง 
   - ก าหนดหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งตามกฎ ก.พ. ใหม ่

72,800      
 

        
 

 

 2) ปรับโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการภายใน 

    เกลี่ยอัตราก าลัง (Rotation) 
 - มีค าสั่งมอบหมายการ

ปฏิบัติราชการแทน ลปร. 
 - ดูกรอบการสั่งสม

ประสบการณ์ของ Hipps รุ่น 
15 และ 16 

               

 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร  
   - เปลี่ยนเวอช่ัน Dpis 6 

               

 4) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า 

               

 5) การเลื่อนเงินเดือน ค่าจา้ง 
และค่าตอบแทน 

               

1.2 งานสรรหาและเลือกสรร/
แต่งตั้ง/เลื่อนระดับต าแหน่ง 
(ภายใน)  

52,000               
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
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) ลปร                
 2) รองเลขาธิการ กปร.                
 3) ที่ปรึกษา (นวค.ทว.)                
 4) เชี่ยวชาญ เป็น อ านวยการ

ระดับสูง  
               

 5) อ านวยการต้น ช านาญการ
พิเศษ เป็นเชี่ยวชาญ 

               

 6)ช านาญการพิเศษเป็น 
อ านวยการต้น   

              -สรรหาพร้อม 
กันได ้
- ในกรณีมีการ
ย้าย อต. เป็น 
ชช. ต้องสรรหา 
อต. ก่อน 

 7) ช านาญการ เป็น ช านาญ
การพิเศษ  (จ านวน 4 ราย) 

12,000               

 5) เลื่อนระดับต าแหน่ง
ข้าราชการ (จ านวน 3 ราย) 
ระดับปฏิบัติการเป็นระดับ
ช านาญการ 

9,000               

 6)เลื่อนระดบัต าแหน่ง
ข้าราชการระดับช านาญงาน 
เป็นระดับช านาญงาน จ านวน  
1 ราย 

               

1.3 งานสรรหาและเลือกสรร/
แต่งตั้ง/เลื่อนระดับต าแหน่ง 
(ภายนอก)  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
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) สรรหาและเลือกสรรเพื่อ

บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ข้าราชการ 
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
จ านวน 5 ราย (โดยการ
สอบแข่งขันหรืออ่ืน ๆ) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

 
 

50,000 
 

3,000 

             หมายเหตุ: 1.
ค่าใช้จ่ายในการสรร
หาฯ ขรก. จะใช้เงิน
ค่าสมัครหากไม่พอจะ
ใช้จากเงินงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
2.น ารายชื่อใช้เงิน
ค่าตอบแทน กก. 

 2) สรรหาพนักงานราชการ (โดย
การสอบแข่งขันหรืออื่น ๆ) 

       

1.4 จัดท ากรอบ/การต่อสัญญา        
 1) ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมา 
    บริการ (กรณีจ้างต่อ) 

               

1.5 ฐานข้อมูลบุคคล                

 1) การปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคคล (Dpis) 

               

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

               

1.6 ด าเนินการให้ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงด าเนินการตาม
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ 
(Experience Accumulation 
Framework) ด าเนินการให้
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง
ด าเนินการตามกรอบการสั่งสม  
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 ปี 2565 
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. 

 ประสบการณ์ (Experience 
Accumulation Framework) 
และประเมินเพื่อก าหนด
ต าแหน่งให้สูงขึ้น 

               

1.7 ประกาศรับสมคัรผู้มีผลสัมฤทธ์ิ
สูง รุ่นท่ี 18 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

               

1.8 ขอปรับปรุงการก าหนด Hipps 
รุ่นที่ 3 และ 4 อย่างน้อย 1 
ราย  

               

 รวมงบประมาณ 1 198,800       
2.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
              ผอ.พค/ผอก.บค. 

ประภาพร 
น.ส.หฤทัย 
น.ส.เสาวนยี ์

2.2.1 การพัฒนาระดับส านัก/กอง/
ศูนย์/ต าแหน่ง 

               

 1) โครงการสัมมนา ประจ าปี 
2565 

1,280,900               

 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน ลปร. 

 159,800              

 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.1 

 492,500              

 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.2 

 584,000              

 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.3 
 
 

 316,800              
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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 

 6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ (นบร.) 10 

 10,393,680              

 7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้าง 

 4,924,200              

 เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 9 

               

 8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสื่อสารยุคดิจิทัล 

 52,700              

2.2.2 การพัฒนาระดับบุคคล                

 1) โครงการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร
ระยะยาว 19 หลักสูตร 

 2,414,000              

 2) โครงการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร
ระยะสั้น  

287,400 116,500              

2.2.3 การพัฒนาเพื่อสรา้งเครือข่าย
การพัฒนาตามแนว
พระราชด าร ิ

               

 1) โครงการเสริมสร้างความรู้
ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนว
พระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 6  

 328,500              

2.2.4 โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

 200,000              
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ล าดับ

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 

2.2.5 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

               

 1) บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม                

 2) การปรับปรุงเว็บไซต์การ
พัฒนาบุคลากร 

               

 รวมงบประมาณ 2  19,982,680              

3. ด้านสวัสดิการ                

 1) ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2565 

              ผอ.พค./ผอก.บค.  
นายวาณิชย ์ 
 น.ส.ประภาพร 
น.ส.ภาวิณ ี

 2) เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณด์ิเรกฯ 

               

3) เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณต์ระกูล
ช้างเผือกและมงกุฎไทย 

               

 3.1ตรวจสอบ ขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ขอรับราชการทั้ง
มงกุฎ ปี 64 ตามระเบยีบ
ใหม่  

               

 4) การประชุมฌาปนกจิ
สงเคราะห ์

               

 5) การประชุมใหญส่ามญั
ประจ าปีกองทุนสวสัดิการฯ  
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 6) การคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น ประจ าปี 2565 

               

 7) ขอรับบ านาญข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ พนักงาน
ราชการ  

               

 8) การจัดมุทิตาจติแก่ผู้
เกษียณอายรุาชการ 

               

 รวมงบประมาณ 3                
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 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. อื่น ๆ                ผอ.พค./ผอก.บค.   
นางกัญญ์วรา 

 1) ท าบัตรข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ  

               

 2) จัดท าหนังสือรับรอง
เงินเดือน 

               

 3) ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

46,000               

 4) ค่าอาหาร อาหารวา่ง และ
เครื่องดืม่ 

17,000               

 5) นักศึกษาฝึกงาน                

 6) หนังสือประกันสังคม                

 7) หนังสือการกู้เงินโครงการ
สวัสดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

               

 8) หนังสือตรวจสอบประวัติ
บุคคล (รปภ.1) ช้ันความลับ 

               

 รวมงบประมาณ 4  63,000               
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,830,100 19,982,680              
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กองประชาสัมพันธ์ 
 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  กองประชาสัมพันธ์  

 
                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  นางอรอนันต์ วุฒิเสน   

ที ่
 

แผนงาน / กิจกรรม 
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. 

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
1. โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

วิทยุกระจายเสียง 
 1,600,000             วิไล/วิชุพร 

2. โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว และสกู๊ป  2,500,000             ปรียา/วิชพุร 

3. โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
(RDPB Camp) รุ่นที่ 12 

2,072,500              เบญจรัตน์/ประทีป 

4. โครงการจัดการเสวนา/นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ
สวนหลวง ร.9 

700,000              วิชาญ/พิสิทธิ ์

5. โครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร                  
“นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” 

 750,000             เบญจรัตน์/ปรียา/ 
พัณณิตา 

6. โครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชด าริ  850,000             วิชุพร/พัณณิตา 

 โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ) *                

1. โครงการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดร้อยไทย 
ด้วยดวงใจ 

 1,500,000             วิไล/พัณณิตา 

 งานประจ า                

1. วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ  1,800,000             สมพร/โชคชัย 

2. บันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  500,000             สมพร/มทิรา 

 รวม 2,772,500 9,500,000              

*หมายเหตุ :   โครงการส าคัญ  จ านวน 1 โครงการ  คือ โครงการที่ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เสนอให้เป็นโครงการส าคัญของปงีบประมาณนี้  อาจเป็นโครงการที่เสนอขึ้นมาใหม่ / โครงการ
เร่งด่วน หรือ โครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ประสงค์จะเสนอเพื่อด าเนินการในกิจกรรมอ่ืนเพิ่มเติม โดยระบุรายละเอียดเพิ่มเติมใน แบบฟอร์มที่ 3 

แบบฟอร์มที่ 2 
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ศูนย์สารสนเทศ 
 

 

 



ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  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

1.1 การพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูล
(1) โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (ฐานข้อมูลกลาง) ระยะท่ี 2
      650,000  - ผอ.สท. / พส.

(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุเพ่ือพระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ

 -  งานต่อเน่ือง ปรับแก้
ระบบ
เพ่ิมเติม

แจ้งให้
ศูนย์ฯ
 ทราบ

ผอ.สท. / พส.

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานต่อเน่ือง ผอ.สท. / พส. *เป็นตัวช้ีวัด
ต่อเน่ืองจากปี 64

2
2.1 การด าเนินตามยุทธศาสตร์
(1) ด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน กปร. พ.ศ. 2565-2567  -  - ร่างแผนฯ ฉบับใหม่ พร้อมแจ้งเวียน ผอ.สท. / พส./ 

พท.
(2) สนับสนุนงานตัวช้ีวัดของ ส านักงาน ก.พ.ร.  - - ผอ.สท. / พส.

2.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวพระราชด าริและโครงการอันเน่ืองฯ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

 -  - 

(1) ผลิตส่ือแอนนิเมช่ันองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - × × × × ผอ.สท. / สุทัศน์

(2) การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - ผอ.สท. / สุทัศน์

3
3.1 ประชุมคณะท างาน
(1) ประชุมคณะท างานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศของส านักงาน กปร.  - - × ผอ.สท. / พส. / 

พท.(2) ประชุมคณะท างานพัฒนาห้องสมุด (กรณีมีความจ าเป็น)  - - × ผอ.สท. / พส.

3.2 การพัฒนาห้องสมุด
(1) บริหารจัดการห้องสมุดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ดูแลจัดหนังสือ 

วารสาร การยืม คืน การจัดหาหนังสือใหม่และลงทะเบียนหนังสือใหม่)
 - - ผอ.สท. / พส.

(2) บริหารจัดการห้องสมุด ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน
 และลงทะเบียนหนังสือใหม่)

 - - ผอ.สท. / พส.

(3) จัดจ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์ 180,000      - × ผอ.สท. / พส.

งานประจ า

งานนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหาร 

ประชุม คทง.

งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระยะท่ี 2

ทดสอบส่วน
ปรับระบบ
เพ่ิมเติม

สนับสนุนงานด้านเทคนิค พร้อมร่วมติดตามการรายงานผลความก้าวหน้โครงการวิจัยฯ งปี 64 
และการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยฯ ปี 65

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี แผนงาน / กิจกรรม
งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หมายเหตุ

ศูนย์สารสนเทศ
นางสาวสมลักษณ์  บุนนาค  ผู้อ านวยศูนย์สารสนเทศ   

 

หน้า 1



ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  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.
ท่ี แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

3.3 การจัดท าแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT
(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  -  - ผอ.สท. / พท.

(2) จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะ
เกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) พ.ศ. 
2565-2566

 -  - × ผอ.สท. / พท.

(3) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  -  - ผอ.สท. / พส.

(4) แนวทางเตรียมพร้อมการจัดการระบบและวิธีการท างานนอกสถานท่ี (Work 
from Home) กรณีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19

 -  - ผอ.สท. / พส./ 
พท.

3.4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของส านักงาน กปร.       152,000  - 

(1) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ/การใช้งานในระบบ
สารสนเทศของส านักงาน กปร. 2 หลักสูตร
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการโครงการอัน
เน่ืองมาจาก พระราชด าริ (ระบบฐานข้อมูลกลาง)"

- ผอ.สท. / พส.

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Saraban) เพ่ือสนับสนุนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์" (ส าหรับ ผู้บริหาร 1 คร้ัง 
และจนท.กปร. 1 คร้ัง)

- ผอ.สท. / พส.

(2) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมทักษะดิจิทัล 2 หลักสูตร -
 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS"
 - หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC"

3.5 การน าข้อมูลเข้าระบบ
(1) ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ส านักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าประกาศ/ ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 - - ผอ.สท. / พส.

(2) ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ  - - ผอ.สท. / พส.

(3) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนหน้า Desktop  - - ผอ.สท. / พส.

3.6 การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
(1) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาเว็บไซต์ส านักงานฯ rdpb.go.th - 470,000     × × × จัดจ้าง × ผอ.สท. / พส.

(2) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

71,600       -
× × × จัดจ้าง ×

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.
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ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  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.
ท่ี แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

(3) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และศูนย์เรียนรู้ projects.rdpb.go.th

 - 430,000     
× × × จัดจ้าง ×

ผอ.สท. / พส.

(4) โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)       150,000 - จัดจ้าง × × × × ผอ.สท. / พส.

(5) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ RDP Library         90,000 - จัดจ้าง × × × × ผอ.สท. / พส.

(6) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุพระราชทานและ
ปัจจัยการผลิต (e-Seed)

     187,250 
× × จัดจ้าง × ×

ผอ.สท. / พส.

(7) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบงบประมาณและติดตามความก้าวหน้าโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (e-Project)

     150,000 
จัดจ้าง × × ×

ผอ.สท. / พส.

3.7 การบ ารุงรักษาระบบ Hardware และ Network
(1) ดูแลระบบเครือข่าย               -   - ผอ.สท. / พท.

(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               -   - ผอ.สท. / พท.

(3) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เงินเหลือจ่าย) - ผอ.สท. / พท.

(4) โครงการจัดซ้ือ Antivirus 200,000      -            จัดซ้ือ ผอ.สท. / พท.

(5) โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาห้อง Server Room       350,000 -           
×

จัดจ้าง
×

× ×
ผอ.สท. / พท.

(6) โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาห้อง Server Room เพ่ิมเติม  (เงินเหลือจ่าย) -           
×

จัดจ้าง
×

× ×
ผอ.สท. / พท. 160,000

(7)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย       460,000 -           × จัดจ้าง × ผอ.สท. / พท.

(8)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ิมเติม  - 342,400     × × จัดจ้าง ผอ.สท. / พท.

(9) โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line)     1,250,000 - จัดจ้าง ผอ.สท. / พท.

(10) โครงการเช่าพ้ืนท่ีวาง Web Server (Cloud)       180,000 - ผอ.สท. / พท.

(11) สาธารณูปโภคอ่ืนๆ (SSL, Apple ID, Domainname)       321,000 ผอ.สท. / พส./ 
พท.

(12) โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ส าหรับการประชุม/เสวนา/อบรม ออนไลน์ MS Teams         30,816 - จัดซ้ือ ผอ.สท. / พส.

(13) โครงการเช่าระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (V-Cube : ZOOM) 
พร้อมอุปกรณ์

 (เงินเหลือจ่าย) - จัดจ้าง ผอ.สท. / พส. 208,000

3.8 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (วัสดุซ่อมแซมและอัพเกรด) 230,000      - ผอ.สท. / พท.

3.9 งานจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  - - ผอ.สท. / สุทัศน์

3.10  งานบริหารงานท่ัวไป
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ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  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.
ท่ี แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - - ผอ.สท.

(2) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์)  - 165,600     จัดจ้าง ผอ.สท. / พท.

(3) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล)  - 165,600     จัดจ้าง ผอ.สท. / พส.

รวมท้ังส้ิน    4,628,149   1,910,850 
***หมายเหตุ งบประมาณเหลือจายจากการเช่าอินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 525,568 บาท ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2564
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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
1.1 โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   500,000 ท า
กรอบ

แนวทาง
ติดตาม
ประเมิน

เก็บ
ข้อมูล
ไตร

มาสท่ี 1
 /

รายงาน
ผลคร้ัง
ท่ี 1

เก็บ
ข้อมูล
ไตร

มาสท่ี 2
 /

รายงาน
ผลคร้ัง
ท่ี 2

เก็บ
ข้อมูล
ไตร

มาสท่ี 3
 /

รายงาน
ผลคร้ัง
ท่ี 3

เตรียม
เก็บ

ข้อมูล
ไตร

มาสท่ี 4
 /

รายงาน
ผลคร้ัง
ท่ี 4

กลุ่มติดตาม/
กลุ่มประเมินผล

2
2.1 การติดตามผล
2.1.1 รายงานถวายผลการด าเนินงาน

โครงการอันเน่ืองฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่ง
เอกสาร
ถวาย

กลุ่มติดตาม

2.1.2 การติดตามพิพิธภัณฑ์โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ด้านการ
พัฒนาแหล่งน  า 4 แห่ง

 - ส่ง
เอกสาร
ถวาย

ประชุม
 คทง.

ประชุม
 คทง.

กลุ่มติดตาม

2.1.3 การติดตามผลลัพธ์โครงการสถานี
เกษตรท่ีสูง จังหวัดน่าน 2 โครงการ

 โครงการ
ต่อเน่ือง

กลุ่มติดตามเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล จัดท ารายงาน เสนอ ลปร 
เห็นชอบ/เผยแพร่

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองติดตามประเมินผล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ(บาท) ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ

งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผู้บริหาร
รวบรวมข้อมูล

และวิเคราะห์ผล
เบ้ืองต้น

งานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน กปร.

รวบรวมข้อมูล 
จัดท ารายงานถวาย

ท ารายงานเพ่ือทูล
เล้าฯ ถวาย

Page 1 of 3



 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.

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองติดตามประเมินผล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ(บาท) ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ

งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผู้บริหาร2.1.4 การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินโครงการศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช
จักรพันธ์ุเพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ 
(สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา)

สนับสนุ
นการ
จัดท า
รายงาน

กลุ่มติดตาม

2.2 การประเมินผล
2.2.1 การประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่ง

น  า(โครงการพัฒนาแหล่งน  าสองฝ่ังล า
น  าชีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ)

######## จัดท า 
TOR

ประสาน
หาผู้

ท าการศึ
กษา

ท า
สัญญา
จ้าง

กลุ่มประเมินผล

2.2.2 การประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ
 (พ.ศ.2560 -2565) ต่อเน่ือง

กลุ่มประเมินผล

2.2.3 โครงการประเมินผลการพัฒนาแหล่ง
น  าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพื นท่ี
ลุ่มน  าป่าสักบริเวณเหนือเข่ือนป่าสัก
ชลสิทธ์ิ

กลุ่มประเมินผล

2.2.4 การประเมินผลการโครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน  าห้วยทรายขมิ นอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร

เสนอ
ผู้บริหาร

เห็น
ขอบ
และ

เผยแพร่

กลุ่มประเมินผล

3

จัดท าคู่มือรหัส
แบบสอบถาม

และประมวลผล
ข้อมูล

ท าการศึกษาประเมินผล

วางแผนเก็บ
รวบรวมและ

วิเคราะห์ข้อมูล

เก็บข้อมูลและจัดท ารายงาน

ก ากับการศึกษาเพ่ือจัดท า
รายงาน

พิมพ์และเผยแพร่
เอกสารรายงาน

จัดท าร่างรายงาน

งานประจ า
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 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.

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองติดตามประเมินผล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ(บาท) ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ

งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผู้บริหาร3.1 ตัวช้ีวัดโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

   250,000 กลุ่มติดตาม

3.2 ตัวชี วัดความส าเร็จของการติดตามการ
ใช้ประโยชน์โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

จัดท า
รายงาน
นผลปี 
2564

รายงาน
ผลปี 
2565

กลุ่มประเมินผล

จัดท ารายงานผลปี 25564 ประสานติดตาม ลงพ้ืนท่ีให้ค าแนะน า ประชุมคณะท างาน สรุปความก้าวหน้าและ
ข้อเสนอแนะ

จัดท าแนวทางในการรายงานผลปี 2565 และอบรมให้หน่วยงาน
รับผิดชอบรายงานผลเข้าระบบ

ติดตามการน าข้อมูลเข้า
ระบบ
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18 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ส านักงาน กปร. 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

 งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล 
1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

(ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 
2564) และได้ขยายระยะเวลาบังคับ
ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30 กันยายน 
2565 ยุทธศาสตร์ที่  1 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ) 

    

 (1.1) การพัฒนาคู่ มื อข้อก าหนด
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงาน กปร. 

  เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

ประกาศใช้
ข้อก าหนด 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (1.2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์คู่มือ
ข้อก าหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กปร. 

   
 

 
จัดท าสือ่

ประชาสัมพนัธ ์

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 ( 1 . 3 )  เผยแพร่ คู่ มื อข้ อก าหนด
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
กปร. 

   
 

 
เผยแพรคู่่มือข้อก าหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่

ส านักงาน กปร. 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (1.4) จัดท าประกาศส านักงาน กปร. 
เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานให้มี ธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงาน กปร. 

   
เสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

แบบฟอร์มที่ 2 



ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

 (1.5) จัดท าประกาศส านักงาน กปร. 
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ ์“การส่งเสรมิ
ความเสมอภาคและขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

   
เสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
(ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 

    

 (2.1) การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

   
ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะท างาน ITA 
/ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (2.2) แผนบริหารความเสีย่งการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 
(ตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.) 

   
จัดท าแผน 

 
ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (2.3) แผนบริหารความเสีย่งของการ
ด า เนินงานที่ อาจก่อให้ เกิดการ
ทุจริต ปี งบประมาณ 2565  
(ที่ ใ ช้ งบประมาณสูง)  

   
 

ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

 
รายงาน
แผน 

 
 

 
รายงาน

ผล 

 
 

 (2.4) การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติในภาครัฐ และ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  

 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี
 
 

- กิจกรรมเสียงตามสาย   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เดือนละ 1 เร่ือง 

- กิจกรรมธรรมะ Delivery   เผยแพร ่ธรรมะ Delivery ผ่านเสียงตามสาย ทกุวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน (เดือนละ 1 เร่ือง) 



ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

- กิจกรรมการเผยแพร่ผา่นทาง  
Video Wall 

  
เผยแพร่วิดิโอ/สือ่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 12 เร่ือง 

- กิจกรรมการจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 
 
 

   
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

 

 
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

 

 
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

 
 

 
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

  
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

  
จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

  
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

 

- กิจกรรมข้อความรณรงค ์หลัก
ปฏิบัติพระธรรมค าสอน พระราช
ด ารัส พระราชด าริ ทางหน้าจอ 
Desktop 
 

  

เผยแพรข่้อความรณรงค์ทางหน้าจอ Desktop เดือนละ 1 เร่ือง 

 (2.5) จัดท าประกาศส านักงาน กปร. 
เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญ 
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2564 
 (No Gift Policy) 
 

  

 ด าเนนิการ
ตามแผน  

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี
 

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจรติอย่างต่อเนื่อง 
(ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ข้อย่อยที่ (1) – (4)) 

    



ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

 (3.1) โครงการ “ท าบุญด้วยจิตอาสา 
ปันอ่ิมให้ผู้ยากไร้” 

   
ด าเนนิ 
การตาม

แผน 

 
 
 

 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (3.2) คณะกรรมการจรยิธรรม
ประจ าส านักงาน กปร. 

   ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี- การสรรหาคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ าส านักงาน กปร. 
  ด าเนินการสรรหา

และคัดเลือก 
ตรวจ

คุณสมบัติ 
และบันทึก

ข้อมูล 

 
กระบวนการแต่งตั้งของ

ส านักงาน ก.พ. 

แต่งต้ัง 
คณะกรรม

การ
จริยธรรม 

 ประชุม 
คกก. 

 

 (3.3) ส ารวจประเมินด้านส่งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติ 
ประจ าปี 2565 ของ ส านักงาน 
กปร. 

   ออกแบบ
ประเมิน 

ประ 
เมิน 

จัดท า
รายงาน
สรุปผล 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 โครงการส าคัญ  
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร.”  
รุ่นที่ 5 ประจ าปี 2565 

 86,000 
(ประมาณ

การ) 

  
จัด

ฝึกอบรม 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 งานประจ า 
5. การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 

 
   

ติดตามและรายงานเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี
 

6. รายงาน ศอตช. เรื่องความคืบหนา้
การด าเนินงานต่อข้อร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจรติใน
ภาครัฐ 
 

  รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี



19 
 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

 งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล 
1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

(ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 
2564) และได้ขยายระยะเวลาบังคับ
ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30 กันยายน 
2565 ยุทธศาสตร์ที่  1 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมใน
สังคมไทย กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบ
รากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ) 

    

 (1.1) การพัฒนาคู่ มื อข้อก าหนด
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงาน กปร. 

  เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

ประกาศใช้
ข้อก าหนด 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (1.2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์คู่มือ
ข้อก าหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กปร. 

   
 

 
จัดท าสือ่

ประชาสัมพนัธ ์

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 ( 1 . 3 )  เผยแพร่ คู่ มื อข้ อก าหนด
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
กปร. 

   
 

 
เผยแพรคู่่มือข้อก าหนดจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่

ส านักงาน กปร. 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (1.4) จัดท าประกาศส านักงาน กปร. 
เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานให้มี ธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงาน กปร. 

   
เสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

แบบฟอร์มที่ 2 



ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

 (1.5) จัดท าประกาศส านักงาน กปร. 
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ ์“การส่งเสรมิ
ความเสมอภาคและขจัดการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

   
เสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
(ตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 

    

 (2.1) การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

   
ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะท างาน ITA 
/ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (2.2) แผนบริหารความเสีย่งการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2565 
(ตามข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.) 

   
จัดท าแผน 

 
ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (2.3) แผนบริหารความเสีย่งของการ
ด า เนินงานที่ อาจก่อให้ เกิดการ
ทุจริต ปี งบประมาณ 2565  
(ที่ ใ ช้ งบประมาณสูง)  

   
 

ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 

 
รายงาน
แผน 

 
 

 
รายงาน

ผล 

 
 

 (2.4) การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติในภาครัฐ และ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  

 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี
 
 

- กิจกรรมเสียงตามสาย   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เดือนละ 1 เร่ือง 

- กิจกรรมธรรมะ Delivery   เผยแพร ่ธรรมะ Delivery ผ่านเสียงตามสาย ทกุวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน (เดือนละ 1 เร่ือง) 



ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

- กิจกรรมการเผยแพร่ผา่นทาง  
Video Wall 

  
เผยแพร่วิดิโอ/สือ่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต 12 เร่ือง 

- กิจกรรมการจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 
 
 

   
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

 

 
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

 

 
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

 
 

 
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

  
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

  
จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

  
จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ ์

 

- กิจกรรมข้อความรณรงค ์หลัก
ปฏิบัติพระธรรมค าสอน พระราช
ด ารัส พระราชด าริ ทางหน้าจอ 
Desktop 
 

  

เผยแพรข่้อความรณรงค์ทางหน้าจอ Desktop เดือนละ 1 เร่ือง 

 (2.5) จัดท าประกาศส านักงาน กปร. 
เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญ 
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2564 
 (No Gift Policy) 
 

  

 ด าเนนิการ
ตามแผน  

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี
 

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจรติอย่างต่อเนื่อง 
(ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ข้อย่อยที่ (1) – (4)) 

    



ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ งบ
ปกต ิ

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. 

 (3.1) โครงการ “ท าบุญด้วยจิตอาสา 
ปันอ่ิมให้ผู้ยากไร้” 

   
ด าเนนิ 
การตาม

แผน 

 
 
 

 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 (3.2) คณะกรรมการจรยิธรรม
ประจ าส านักงาน กปร. 

   ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี- การสรรหาคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ าส านักงาน กปร. 
  ด าเนินการสรรหา

และคัดเลือก 
ตรวจ

คุณสมบัติ 
และบันทึก

ข้อมูล 

 
กระบวนการแต่งตั้งของ

ส านักงาน ก.พ. 

แต่งต้ัง 
คณะกรรม

การ
จริยธรรม 

 ประชุม 
คกก. 

 

 (3.3) ส ารวจประเมินด้านส่งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติ 
ประจ าปี 2565 ของ ส านักงาน 
กปร. 

   ออกแบบ
ประเมิน 

ประ 
เมิน 

จัดท า
รายงาน
สรุปผล 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 โครงการส าคัญ  
4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร.”  
รุ่นที่ 5 ประจ าปี 2565 

 86,000 
(ประมาณ

การ) 

  
จัด

ฝึกอบรม 

 ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี

 งานประจ า 
5. การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 

 
   

ติดตามและรายงานเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี
 

6. รายงาน ศอตช. เรื่องความคืบหนา้
การด าเนินงานต่อข้อร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจรติใน
ภาครัฐ 
 

  รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

รายงาน 
ทุกวนัที่ 
10 ของ
เดือน 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/สาวิตร ี
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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 าแผนปฏบิัตงิานตรวจสอบประจ าปี 2565 (ส าหรับแตล่ะกจิกรรมทีต่รวจสอบ)

2. การด าเนนิโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ(งบกลาง ส านักาน กปร.)

3. การประเมนิระบบการควบคมุภายในของส านักงาน กปร.

4. เงนิสวสัดกิารส านักงาน กปร. ประจ าปี พ.ศ. 2564

5. การประเมนิการบรหิารจัดการความเสีย่งของส านักงาน กปร.

6. การบรหิารเงนิงบประมาณ (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ)

7. การตดิตามหน่วยรับตรวจวา่ด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในซึง่ผูบ้รหิารสัง่การ

8. ระบบการบันทกึเวลาเขา้-ออก ส านักงาน กปร. (เครือ่งสแกนใบหนา้)

9. การตดิตามรายงานผลโครงการฯ ที ่กปร.อนุมัตงิบกลางประจ าปี 2564

11. การประเมนิความเสีย่งและวางแผนการตรวจสอบปี 2566

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการปรับปรงุการปฏบิัตงิานในองคก์ร)

หมายเหตุ
1 หากพบปัญหาหรอือปุสรรคในระหวา่งการตรวจสอบ อาจปรับเปลีย่นแผนและระยะเวลาในการปฏบิัตงิานตามความเหมาะสม

2 กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบและด าเนนิการในตารางขา้งตน้   มไิดร้วมถงึ

  - งานดา้นบรหิารจัดการภายในกลุม่ตรวจสอบภายในเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานสอดคลอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏบิัตกิารตรวจสอบภายใน

          ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2564  อาท ิ รายงานผลการปฏบิัตงิานตามแผนการตรวจสอบ (ปีละ 3 ครัง้)    

           การประเมนิความพงึพอใจของงานตรวจสอบภายใน  การประเมนิผลการปฏบิัตติามกรอบคณุธรรมฯ รายงานการประเมนิตนเองประจ าปี  รายงานสรปุผลการปฏบิัตงิานประจ าปี 

  - การเขา้รับฝึกอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ  (CGIA) และหลักสตูรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัตงิาน   

  - การเขา้รว่มประชมุกบัหน่วยงานภายในส านักงาน กปร.   

  - ภารกจิอืน่ๆ กบักรมบัญชกีลางหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

งานการใหค้ าปรกึษาแนะน า ดา้นการเงนิ การบัญช ีการพัสด ุ
และดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก่

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังาน กปร.

กจิกรรมทีต่รวจสอบ/ด าเนนิการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

10.  ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ   
        (ระบบฐานขอ้มลูกลาง)


