
 

 

 

 
 

ผลการการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักงาน กปร. 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 

 
 

 



ค ำน ำ 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) ได้ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 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 ำหลักดั งกล่ำว  
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. 2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 ถึงวันท่ี 
31 มีนำคม 2565 แล้ว จึงมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว เพื่อ ให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน กปร. มี
ประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ต่อไป 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  1 

 

 

 



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

 
                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม   กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1  

 

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.  

 งานนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล  ผู้บรหิาร          
1. แผนงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

        
กปค.1 

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.          
1. แผนงานตามเสด็จ 905   - 4 ครั้ง - 2 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง กปค.1 

2. แผนงานการตรวจเยีย่มโครงการขององคมนตรี   - - - 2 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง กปค.1 

3. แผนงานติดตามฎีกา   - - 2 คร้ัง 1 คร้ัง - 1 คร้ัง กปค.1 

4. การบริหารโครงการ          

 - ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อนฯ   - - - 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง เอกชัย/พิมพ์นภัส 

 - ศูนย์ศึกษาฯ อา่วคุ้งกระเบนฯ   1 คร้ัง 2 คร้ัง - - 1 คร้ัง - ธัญวรัตน์/ศิริชัย 

 - ศูนย์ศึกษาฯ หว้ยทราย ฯ   - - - - - 1 คร้ัง ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการพัฒนาป่าชุมชนบา้นกลางดง วดัเขาถ้ า    - - - - - - ณัฐดา/นภัทร 

 - โครงการฯ เขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุร ี   - - - - - - ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี   - - - 1 คร้ัง - - ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการฯ อุทยานธรรมชาติวิทยา จ.ราชบุรี   - - - - - - ณัฐดา/อรัญญา 

 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสัก จ.ลพบุร ี   - - - - - 1 คร้ัง เอกชัย/วัชรวีรรณ 

 - โครงการประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ ์                                       
จ.สมุทรปราการ 

  
- - - - - - 

ธัญวรัตน์/ 
จรรยารัตน์ 

 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก   - - - - - - เอเกชัย/อิทธิพล (13) 

 - โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณฯ จ.ชลบุรี   - - - - - - ธัญวรัตน์/อทิธพิล (12) 

แบบฟอร์มที่ 1 



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.  

 - โครงการอา่งเก็บน้ านฤบดินทรจนิดา จ.ปราจีนบุรี   - - - - - - ธัญวรัตน์/อภิญญา  

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

 งานประจ า          

1. การจัดท ารายงานประจ าป ี         กปค.1 
จัดท ารายงานระหวา่งเดือน 

ก.ค. – ก.ย. 65 
2. ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุประสิทธิภาพในการ   

ปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) 
        กปค.1ร่วมกับ    

 กพบ. กตผ.  กศข. 
3. สนับสนุนข้อมูลโครงการด้านประชาสัมพันธ ์         กปค.1ร่วมกับกปส. 

4. สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศ         กปค.1ร่วมกับกปส. 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  2 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
                                                                                                                                                              (นายสุทัศน์   ต้ังพิพัฒน์พงศ์)                                                                                                

                                                    ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2   
 
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 าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 
ธิ เ บ ศ ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม ห า ร า ช  
บรมนาถบพิตร จ านวน ๘๘ โครงการ 

              กปค.2 
(ตามพื้นที่รับผิดชอบ) 

 - ประชุมติดตามผล/บริหารจัดการ                
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

 2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน
พื้นที่การพัฒนาแก่บุคลากร 
- การสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ในพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างในเชิงภูมิสังคม ให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
จัดท าคู่มือรายงานผลการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่ อ งม าจ ากพระราชด า ริ  ป ระจ า ปี  ก อ ง
ประสานงานโครงการพื้นที่ 1 - 4 

  1 คร้ัง             

3. งานประจ า                

 3.1 การตดิตามเสด็จฯ     
 

 2 ครั้ง 
(905)  

1-3 ธ.ค.64 
จ.ขอนแก่น 
2 ธ.ค.64 
จ.ร้อยเอ็ด 

 

2 ครั้ง 
(905)  

5 ม.ค.65 
จ.บุรีรัมย์ 
28 ม.ค.65 
จ.นครราชสีมา 

2 ครั้ง 
(905)  

1 ก.พ..65 
จ.กาฬสินธุ์ 

(906) 
9 ก.พ..65 

ออนไลน ์

 
 

      กปค.2 
( ตามพื้นท่ีรับผิดชอบ) 

 

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 

 3.2 การตรวจเยีย่มโครงการฯ ขององคมนตรี     2 ครั้ง  
25 พ.ย.64 
จ.สกลนคร 
26 พ.ย.64 
จ.ขอนแก่น 

   1 ครั้ง 
11 มี.ค..65 
จ.อุบลราชธานี 

      กปค.2 
( ตามพื้นท่ีรับผิดชอบ) 

 

 3.3 การจัดท ารายงานประจ าป ี   1 คร้ัง            กปค.2 

 3.4 การบริหารจดัการโครงการฯ                

 
1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ จังหวัดสกลนคร               ธนฤทธิ/์ฉัตตริน 

 - วิเคราะห์โครงการ/งบประมาณ 
  1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง        ” 

 - ประชุมอนกุรรมการด าเนินงาน/คณะท างาน                ธนฤทธิ์/ฉัตตริน 

 - ฝึกอบรมอาชีพ 26 เมนู                 ” 

 
- ประชุม/ติดตามงานศูนย์ฯ 

  Online 
2 ครัง้ 

Online 
2 ครัง้ 

Online 
2 ครัง้ 

Online 
2 ครัง้ 

Online 
2 ครัง้ 

1ครั้ง       ” 

 2) โครงการทฤษฎีใหมเ่ขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                ธนฤทธิ/์สุดารัตน์ 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ    1 ครั้ง           ” 

 - ประชุม               ” 

 - ติดตามสถานะ/พัฒนาต่อยอดกลุ่มทฤษฎีใหม่ (700 ราย)               ” 

 3) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67)                ธนฤทธิ/์สุทธิพา 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ               ” 

 - ประชุม     1 ครั้ง   1 ครั้ง       ” 

 - ขยายผลองค์ความรู/้ติดตามผล               ” 

 4) โครงการศนูย์ศกึษาการพัฒนากสิกรรมพ้ืนที่สูง 

    เมอืงปากซอง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

              จินจะนะ/กฤษณพล 

 - ประชุม/ติดตามงาน                

 5) โครงการปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย               ธนฤทธิ/์วนิดา 



 
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 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ     1 ครั้ง          ” 

 - ประชุม/ติดตามงานโครงสร้างพื้นฐาน               ” 

 - ติดตามงานขยายผลสู่ผู้ปกครองนักเรียน  
  และโรงเรียน ตชด.  

              ” 

 6) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  
    จังหวดัศรีสะเกษ 

              จินจะนะ/อังคะนา 

 - ประชุมจัดท าแผนงานปี 65   1 ครั้ง  1 ครั้ง          ” 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ   1 ครั้ง            จินจะนะ/อังคะนา 

 - ติดตามและประชุมคณะท างานศูนย์ภสูิงห์ฯ     1 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง        ” 

 - ติดตามสถานะ เกษตรกรที่ได้รับการขยายผล
ถ่ายทอดองค์ความรู้  

  1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง         ” 

 7) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึง  
    จังหวัดยโสธร  

              จินจะนะ/ณัฐฤดี 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ    1 ครั้ง           ” 

 - ติดตามแผนงานกจิกรรมเกษตรกรต้นแบบ                 ” 

 ประชุม/ติดตามงาน                

 8) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายฯ 
     จังหวดัมุกดาหาร 

              จินจะนะ/เพชรนภา 

 - วิเคราะหโ์ครงการ/งบประมาณ    1 ครั้ง           ” 

 - ติดตามการส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพ                ” 

 - ประชุม/ติดตามงาน   1 ครั้ง             
 9) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก

โรคพิษสุนัขบ้าฯ 
              จินจะนะ/ศศิธร 

 -ประชุม/ติดตามงาน       1 ครั้ง         

 10) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร – จังหวดั
นครพนม 

              จินจะนะ/กฤษณพล 

 - ประชุม/จัดท าแผน/การขับเคลื่อน                



 
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. การติดตามงานฎีกา        1 ครั้ง 
ในพท. 

จ.ศรีสะเกษ 
Online 

1 ครั้ง 
ในพท. 

จ.อุดรธานี 
Online 

  2 ครั้ง 
ในพท. 

จ.ขอนแก่น 
จ.สกลนคร 
จ.อุดรธานี 

      กปค.2 
(ตามพื้นที่รับผิดชอบ) 

5. การติดตามงานโครงการ    1 ครั้ง 
ในพท. 

จ.ขอนแก่น 
 

   3 ครั้ง 
ในพท. 

จ.ขอนแก่น 
จ.สกลนคร 
จ.อุดรธานี 

      กปค.2 
(ตามพื้นที่รับผิดชอบ) 

 



3 
 

 

 

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่  3 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
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  ผู้บรหิาร                

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดตาก 

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

คุณนิตติยา 
2. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

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

คุณปราชญ์ 

3. โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้และพฒันาพื้นที่
ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

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

คุณปราชญ์ 
4. การติดตามและขบัเคลื่อนโครงการอันเนื่อง มาจาก

พระราชด าริของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

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

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

ผอก.ปพ.32 
2. แผนงานพิจารณางบประมาณปี 65               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

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

ผอก.ปพ.32 
4. แผนงานการติดตามงานโครงการฯ  

 
              ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

ผอก.ปพ.32 

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 

 
 

แบบฟอร์มที่ 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. 

 โครงการส าคัญ                

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

 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 

                 

 

 

 



4 
 

 

 

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่  4 

 

 



ผลการด าเนินงานตามปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 4 

 
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 - - - - - - - - - - - - - -  

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

พระรำชด ำริและขอ้มูลโครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ถกูต้อง
ครบถ้วน และขอ้มูลเป็นปัจจบุัน 

              กปค.4 

 2.2 จัดท ำข้อมูลตำมระบบติดตำม 
ควำมก้ำวหนำ้ฎีกำ (petition) 

              กปค.4 

 2.3 จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริ ตำมระบบ knowledge 
Management : KM 

              กปค.4 

3. งานประจ า                

 3.1 กำรตำมเสด็จ       
17-18 
ม.ค. 65 
(นศ./

สข./ยล.) 
และ 

30 ม.ค.- 
1 ก.พ. 65 

(ยล.) 

        
 

กปค.4 

 3.2 กำรตรวจเยีย่มโครงกำรขององคมนตรี      
 

 
26 

ม.ค.65 
(นศ.) 

 
23  

ก.พ.65 
(ชพ.) 

 
23 

มี.ค.65 
(รน.) 

 
 

     
 

กปค.4 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



 

 
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 

 3.3 ประสำนตรวจสอบขอ้เท็จจริงฎีกำ    
1 เร่ือง 

14 
ต.ค.64 
(นศ.) 

เพิ่มเติม 
online 

 

  
 

   
2 เร่ือง 

8 
มี.ค.65 
(ยล.) 
14-16 
มี.ค.65 
(สต./ตง.) 
เพิ่มเติม 
online 

      กปค.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.4 กำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำโครงกำร 
(เดือนละ 2 คร้ัง) 

   
1 ครั้ง 

14 
ต.ค.64 
(รน.) 

online 

 
2 ครั้ง 
10 

พ.ย.64 
(online) 

26 
พ.ย.64 
(online) 

  
1 คร้ัง 
20 

ม.ค.65 
(ชพ.) 

online 
 
 

 
1 ครั้ง 
2-4 

ก.พ.65 
(นศ.) 

 
 

 
2 คร้ัง 
8-11 

มี.ค..65 
(รน.) 
8-10 

มี.ค.65 
(ยล.) 

      กปค.4 

 3.5 กำรพิจำรณำงบประมำณปี 2565 และ 66                

  1) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิุลทองฯ    
1 เร่ือง 

   
 

     
 

   ธเนศ, 
รุ่งรัตน์,

กมลวรรณ 
  2) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำ 

พื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ 
   

1 เร่ือง 
    

1 เร่ือง 
 
 

      อภิศักดิ์, 
ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 

 
  3) งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ    

 
 

1 เร่ือง 
 

 1 เร่ือง 
 

1 เร่ือง 
 

1 เร่ือง 
 

 
 

      กปค.4 
(ตำมพื้นที่
รับผิดชอบ) 

 
 



 
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) งบประมำณด้ำนอื่น ๆ    
1 เร่ือง 

 
3 เร่ือง 

 
 3 เร่ือง 

 
3 เร่ือง 

 
2 เร่ือง 

 
 

      กปค.4 
(ตำมพื้นที่
รับผิดชอบ) 

 
 

 3.6 งำนด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรประชุมรว่มกับจังหวัด 
และหน่วยรำชกำรอื่น เป็นต้น 

   
1 ครั้ง 

19 
ต.ค.64 
(สข.) 

online 
 

  
1 ครั้ง 

8 
ธ.ค.64 
(นศ.) 

online 

 
2 ครั้ง 
13 

ม.ค.65 
(นศ). 

online 
16 

ธ.ค.64 
online 

 
2 ครั้ง 
17 

ก.พ.65 
online 
22-24 
ก.พ.65 
(สฎ./
นศ.) 

 

 
2 ครั้ง 
1-3 

มี.ค.65 
(ตก.) 

*ศึกษำ
ดูงำน 
10 

มี.ค.65 
(รน.) 

online 

       
 
 
 
 

 
 

 

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ               ธเนศ, 
รุ่งรัตน์,

กมลวรรณ 
 4.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

     (เดือนละ 1 ครั้ง)   
   

2 ครั้ง 
6 

ต.ค.64 
online 

28 
ต.ค.64 
online 

 
 
 

 
1 คร้ัง 
16 

ธ.ค.64 
online 

 
1 ครั้ง 
21 

ม.ค.65 
Online 

 

 
1 คร้ัง 

9 
ก.พ.65 
online 

  
 

     
 

 

 4.2 งำนชมศูนย์ศึกษำฯ               
 

 

 

 



 

 
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.  

5. ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

              อภิศักดิ์, 
ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 

 5.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

   
 

 
1 ครั้ง 
26 

พ.ย.64 
online 

 
 

  
  
 

 
1 ครั้ง 
22 

ก.พ.65 
online 

 
2 ครั้ง 

17 
มี.ค.65 
online 

22 
มี.ค.65 
online 

  
 

     

6. งานติดตามและขับเคลื่อนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร จ านวน 7 โครงการ 

              กปค.4 

 6.1 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองสังข์ฯ       
1 คร้ัง 
26 

ม.ค.65 

         

 6.2 โครงกำรวังหีบฯ 
 

               

 6.3 โครงกำรบรรเทำอุทกภัยเมืองนครศรีฯ       
1 คร้ัง 
26  

ม.ค.65 

         

 6.4 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำคลองสีสุกฯ 
 

        
 

       

 6.5 โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนเหมืองตะกั่วฯ 
 

               

 6.6 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำเขำพลูฯ 
 

               

 

ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 



 

 
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.  

 6.7 โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำล ำพะยำ         
1 ครั้ง 

8 
มี.ค.65 

       

7. โครงการบริหารจดัการพื้นทีป่่าพรุโต๊ะแดง 
 
 

    
1 คร้ัง 

5 
พ.ย.64 

   
1 คร้ัง 

2 
ก.พ.65 

       ธเนศ 
รุ่งรัตน ์

กมลวรรณ 

8. โครงการบริหารจดัการพื้นทีป่่าพรุควนเคร็ง 
 
 

    
1 คร้ัง 
18 

พ.ย.64 

    
1 ครั้ง 

9 
มี.ค. 65 

      อภิศักดิ ์
ณัฐวุฒ ิ
ชฎำธร 

9. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชด าร ิ
 
 

       
1 คร้ัง 
23 

ก.พ.65 

       อภิศักดิ ์
นงพงำ 
พงศกร 

10. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

    
1 คร้ัง 
18 

พ.ย.64 

          อภิศักดิ ์
นงพงำ 
เฉลิมพร 

11. โครงการสวนป่าพระนามาภิไธย 
ส่วนท่ี 1 (สงขลา,สตูล) และส่วนท่ี 2 (นราธิวาส) 
 

     
1 คร้ัง 
28 

ธ.ค.64 

 
1 คร้ัง 
11 

ม.ค.65 

        ธเนศ 
รุ่งรัตน์ 
ศณภัส 

12. การติดตามและจดัท ารายงานประจ าป ี2565 
 
 

              กปค.4 

หมายเหตุ ช่วงเดือนมกรำคม 2565 เป็นกำรปฏิบัติงำนในลักษณะ Work From Home 



5 
 

 

 
 

กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มประสานงานโครงการพิเศษ) 

 

 



 
ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 

ส านัก/กอง/ศูนย์.......กลุม่ประสานงานโครงการ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์.................. 
                                                            
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

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

งบปกติ งบกลาง อื่นๆ 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                 
                  

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                 
                  

3. งานประจ า                 
 3.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   

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

สุพาณี 

 3.2 การติดตามเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

   

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

สุพาณี 

 3.3 การจัดประชุมกรรมการมลูนิธชัิยพัฒนา    
 

 
1          

ศิริพันธ์/ดวงพร/
สุพานี 

 3.4 งานอ านวยการ / สนับสนุนเลขานุการ
ผู้บริหาร / จัดเตรียมสถานท่ีส าหรบัการ
ประชุมคณะต่างๆ 

   

20 17 15 10 15 15       มานิด 

 3.5 ประสานงานโครงการของมูลนิธิชัย
พัฒนา ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
ศิริพันธ์/ดวงพร/

สุพาณี 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

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

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

 3.6 ติดตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
2565 
 

   

3 3 3 3 3 3       
ศิริพันธ์/ดวงพร/

สุพาณี 

 3.7 รายงานผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทุก 3 
เดือน 

   

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

สุพาณี 

 3.8 งานสารบรรณ    
20 17 15 10 15 - - - - - - - มานิด 

4 อื่นๆ  (จัดจ้างเจ้าหน้าทีเ่หมาบริการ 
จ านวน 2 อัตรา *จ้างจากงบกลาง 2 
อัตรา)  

- 

300,000 
(2 คน) - - - - - - 2 - - - - - - 

ศิริพันธ์/ดวงพร/
สุพาณี 
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กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ 
 (กลุ่มวิเทศสัมพันธ)์ 

  

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
สํานัก/กอง/ศูนย/กลุม....กลุมวิเทศสัมพันธ.....................  

 
                                                                                                ผูอํานวยการสํานัก/กอง/ศูนย/กลุม .......................กลุมวิเทศสัมพันธ.............................. 

ท่ี 
 

แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ผูรับผิดชอบ 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. งานนโยบายผูบริหาร                

1.1  โครงการพัฒนาและรณรงคการใชประโยชนจาก
หญาแฝก ฯ (หญาแฝกไทย) 

               

 1.1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการหญา
แฝก ฯ 

54,750       เตรียมขอมูล 
สําหรับการ
ประชุม 

ประชุม5 
เม.ย. 

      

 1.1.2 การจัดทําแผนแมบทหญาแฝก ฯ ฉบับที่ 7        เตรียม
ขอมูลขอ 
งบกลาง 

       

1.2 การดําเนินการตอยอดโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ  

                

 - ประชุมภายใน กปร.         9 มี.ค.        

1.3 โครงการลาว                

 - ประชุมภายใน กปร.        14 มี.ค.        

2. งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร.                
2.1 งานขยายผลและเผยแพรแนวพระราชดําร ิ                

 2.1.1 โครงการความรวมมือตามแนวพระราชดาํร ิ                

 1) โครงการพัฒนาและรณรงคการใชประโยชนจาก
หญาแฝก ฯ (หญาแฝกนานาชาติ) 

               

 
- สรุปขอมูลเตรียมการจัด ICV-7  

       เตรียมขอมูล
ประชุม 
1.1.1 

5 เม.ย.       

 - การจัดทําหนังสือ Vetiver Roots: the Vetiver 
System Technology Hidden Half 

 330,000              

 

แบบฟอรมท่ี 1 



ท่ี 
 

แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ผูรับผิดชอบ 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) โครงการความรวมมือเพ่ือการพัฒนาเกษตร 
เลโซโท ฯ  

งบกระทรวง 
การตางประเทศ 

              

 - ประสานการดูงานใหอาสาสมัครเพื่อนไทย ณ ศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ฯ 

       3 มี.ค.        

 3) โครงการความรวมมือตองกา 
งบกระทรวง 

การตางประเทศ 
              

  2.1.2 การจัดการศึกษาดูงานใหตางชาติ                

 - ประสานการศึกษาดูงานใหคณะ AIT ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน ฯ 

   13 พ.ย.            

 - ประสานการดูงานใหคณะเจากรมกิจการชายแดนทหาร
และเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย ณ ศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ฯ 

   23 พ.ย.            

  2.1.3 การบรรยายสรปุใหคณะตางชาติ                

 - คณะผูเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ 
เสถียรธรรมสถาน จ. เพชรบุรี 

2,250    5 ธ.ค.   15, 25 
มี.ค. 

       

 - บรรยายสรุปใหแกผูเขารับการอบรมหลักสูตร
ฝกอบรมนานาชาติ ม.บูรพา 

       25 มี.ค.        

2.2 งานพัฒนาบุคลากร                

 โครงการหลักสูตรฝกอบรมมัคคุเทศก ฯ ใหเจาหนาที่
ศูนย ฯ และเจาหนาที ่กปร.  

88,350       28 มี.ค. 
– 1 เม.ย. 

       

3. งานประจํา                

3.1 แปลขาว/กิจกรรมลงเวบ็ไซตสาํนักงาน                

 - ขาวการศึกษาดูงานของคณะ AIT ณ ศูนยศึกษา 
การพัฒนาเขาหินซอน ฯ 

   13 พ.ย.            

 - ขาวการดูงานใหคณะเจากรมกิจการชายแดนทหารและ
เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย ณ ศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน ฯ 

   23 พ.ย.            

 - ขาวการบรรยายใหคณะผูเขารวมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ เสถียรธรรมสถาน จ. เพชรบุรี 

     5 ธ.ค.           

 



ท่ี 
 

แผนงาน / กิจกรรม 

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

 - ขาวการบรรยายสรุปใหแกผูเขารับการอบรม
หลักสูตรฝกอบรมนานาชาติ ม.บูรพา 

       25 มี.ค.        

3.2 แปล/ตรวจสอบการแปล                

 - แปล PowerPoint เร่ือง “สังคมไทยตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงในกระแสโลกาภิวตัน” สําหรับ
การบรรยาย วปอ. ของ ลปร. 

  20 ต.ค.             

3.3 งานอ่ืน ๆ                

 - รวมเปนคณะทํางานการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

     21 ม.ค. 25 ก.พ. 25 มี.ค.        

 - รวมเปนคณะทํางานจัดทาํหนังสือ “ครองแผนดิน”      13 ม.ค. 15 ก.พ.         

 - รวมเปนคณะทํางานปรับปรุงหนังสือ “แนวคิดและ
ทฤษฎี” 

      22 ก.พ.         

 - รวมเปนคณะทํางานประชาสัมพันธหลักการทรงงาน 
แนวพระราชดําริไปสูเยาวชนรุนใหม 

     7 ม.ค. 7 ก.พ.         
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กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 
 (กลุ่มแผนงาน) 

 

 



ผลการปฏิบัติงานประจ 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 
/กอบลาภ 

 1.2 สรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

              ผอก.ผง./พิศมัย/กอบ
ลาภ 

 1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/ 
 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 
/กอบลาภ         

3. งานประจ า                

3.1 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.                

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

 2) จัดท าและรวบรวมค าสั่งคณะกรรมการ กปร. 
และที่เกี่ยวข้อง 

              ผอก.ผง./พิศมัย 
/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/ นาร/ี
กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 3) ท าหนังสือแจ้งหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อประธาน กปร. อนุมัต ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/ นาร/ี
กอบลาภ 

 4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากส านัก
งบประมาณ 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นาร/ี
กอบลาภ 

 5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ 
กปร. อนุมัติเป็นรายงวด 

              ผอก.ผง./พิศมัย/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/กอบ
ลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นาร/ี
กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/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 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝก 

อันเนื่องมาจากพระราชด 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/ 
กอบลาภ/สิริเรืองชัย 

3.9 งานรวบรวมปรบัปรุงข้อในระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กปร. 

               

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



 
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 

ลาภ/ 
นพชาต ิ

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

 

 



1 
 

 
ผลปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 รอบ 6 เดือน 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา   กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 
ผู้อ ำนวยกำรกอง นำยปริญญวัฒน์  วัชรอำภำกร 

 
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 

 500,000              
              

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 186,000.00 แผน
1.1 ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(ร.9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564         
     

33,304.00 ผล

แผน

ผล
1.3 ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เน่ือง
ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12
 สิงหาคม 2565

แผน

ผล

55,000.00  แผน

ผล

30,000.00  แผน

ผล

พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ

1

2

แผน/ผล

1.2 ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพร
ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ 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

นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

3

งบประมาณ (บาท)

ผอก.ชบ.
กุลวดี 

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

กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่าปรับรูปแบบจากกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นรูปแบบอ่ืนได้ ซ่ึง
ไม่ได้ก าหนดเป็นตัวช้ีวัด ดังน้ัน ชบ.จึงขอปรับเปล่ียน
กิจกรรม

Page 1



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.
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบแผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564
นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบประมาณ (บาท)

งานอาคารสถานท่ี
4 การเปล่ียนถ่ายน้ าคลองแก้มลิง แผน

ผล
5 งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ตกแต่ง 

และซ่อมแซม ของอาคาร ประจ าวัน/เดือน/ปี
- ค่าเช่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 250,000.00      แผน

18,548.10        ผล
- งานจ้างจัดเก็บเอกสาร 250,000.00      แผน

63,601.38        ผล
- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 320,000.00      แผน

145,894.50      ผล
- งานจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด หนู แมลง 60,000.00        แผน

27,500.00        ผล
- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์โดยสาร 64,200.00        แผน

-                
ผล

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบน้ าดี-น้ าเสีย 67,000.00        แผน
16,585.00        ผล

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 100,000.00      แผน
26,750.00        ผล

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 19,000.00        แผน
4,681.25         ผล

- งานจ้างบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า) 41,000.00        แผน
20,330.00        ผล

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 95,000.00        
แผน

เน่ืองจาก ชบ. มีก าหนดเปล่ียนตู้สาขาโทรศัพท์ใหม่ จึงขอด าเนินการบ ารุงรักษาเพียง 6 เดือน

ณัชญ์วลัช 
นายช่าง

มีการส่งมอบงานเป็น 2 งวด ท้ังน้ีบริษัทฯ
 ยังไม่ได้แจ้งหน้ี งวดท่ี 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.
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบแผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564
นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบประมาณ (บาท)

47,187.00        
ผล

- งานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบสัญญาณอัคคีภัย 
(ระบบไฟ Alarm)

43,000.00        
แผน

20,865.00        
ผล

- ค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 110,200.00      
แผน

18,083.00        
ผล

- ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์และค่าใช้จ่ายในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯและงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

100,000.00      
แผน

27,478.00        
ผล

- งานจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ (ภายใน-ภายนอก ส านักงานฯ) 144,000.00      
แผน

ไม่สามารถระบุได้ เป็นรายการภาพรวม
ผล
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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.
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบแผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564
นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบประมาณ (บาท)

1,200,500.00 แผน
600,250.00 ผล

1,033,200.00 แผน
516,600.00 ผล

8 จัดพิธีท าบุญเล้ียงพระ ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2565 แผน
ผล

แผน

ผล

10 จัดพิธีรดน้ าขอพร เน่ืองในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565 แผน
ผล

11 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน กปร. พ.ศ. 2565 แผน
ผล

การเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

แผน

ผล

แผน

ผล

9

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล วางพวง
มาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมร าลึกเน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2564

งดจัดกิจกรรมเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019       ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้

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)

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

13

ร่วมพีธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4)
1 ตุลาคม 2564

12

งานจ้างต่อเน่ือง

การจัดงานพิธีการต่าง ๆ 

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผอก.ชบ.
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผอก.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.
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบแผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564
นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบประมาณ (บาท)

แผน

ผล

15
แผน

ผล

16
แผน

ผล

17
แผน

ผล

18
แผน

ผล

19 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสวันฉัตรมงคล

แผน

ผล

20
แผน

ผล

แผน

14 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2564

21 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 
มิถุนายน 2565

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ร่วมพีธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาว
รีย์ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 31 มีนาคม 2565

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

ผอก.ชบ. 
ณัชญ์วลัช กุล

วดี ศิริพร 
เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพานพุ่ม
ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินิ เน่ืองในโอกาส
วันข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช 2565

Page 5



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.
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบแผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564
นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบประมาณ (บาท)

ผล
22 ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จ

พระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

แผน

ผล

23
แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

300,000.00      แผน

204,388.20      ผล
15,000.00        แผน

3,763.19         ผล
60,000.00        แผน

45,000.00        ผล

29 งานจ่ายวัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามันเช้ือเพลิง) 175,000.00      แผน

ศิริพร
ณัฐวุฒิ

24

25

ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจกัน
ดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 12 สิงหาคม 2565

27

26

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

งานยานพาหนะ 

28

งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์

ต่อประกันประเภท 3 Plus

21 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 
มิถุนายน 2565

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
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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.
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบแผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564
นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบประมาณ (บาท)

310,524.12      ผล

แผน

ผล
แผน

ผล
5,400.00 แผน

2,345.00 ผล

แผน

ผล

34 สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

- ค่าโทรศัพท์ 584,300.00 แผน

209,236.51      ผล

ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารท้ังภายในและภายนอก
ส านักงาน กปร.

ศิริพร
ณัฐวุฒิ

ผอก.ชบ.
กุลวดี

ผอก.ชบ.
กุลวดี

31 การรายงานเอกสารลับต่อ ลปร.

การท าลายเอกสาร30

งานธุรการและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

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

33 จตุพร
สายตา

ศิริพร
สายตา
จันทิมา
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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.
พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบแผน/ผล

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564
นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบประมาณ (บาท)

- ค่าน้ าประปา 53,100.00        แผน
17,708.28        ผล

- ค่าไปรษณีย์ 193,100.00      แผน
154,059.00      ผล

- ค่าไฟฟ้า 2,838,900.00    แผน
1,133,674.98    ผล

แผน
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล
แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ผอก.ชบ.
สายตา

รับ-ส่งเอกสารโดยรถน าสารและทางไปรษณีย์

ศิริพร

37

สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน กปร.

แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงาน กปร. (BCP) : 
การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2020 (COVID-19) และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ

41     ผอก.ชบ.  
โสภิตา
กุลวดี

36

เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดน้ าของส านักงาน กปร. ประจ าปี 
ต่อคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า

38 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้พลังงานในภาค
ราชการของส านักงาน กปร.ส่งส านักนโยบายและแผน
พลังงาน

ผอก.ชบ.
ศิริพร

35 ศิริพร
สายันต์
ณัฐวุฒิ

40

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน กปร. 
ส่งกรมควบคุมมลพิษ

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

39

ศิริพร
สายตา
จันทิมา
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ) 

 

 



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

ด าเนินการแล้วเสร็จ

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

ด าเนินการแล้วเสร็จ

3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565
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. 2566
การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ กผย.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

5 การจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดท าประมาณการ
รายได้ประจ าปี และบันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ e-Budgeting

ด าเนินการแล้วเสร็จ

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

ส านักงบประมาณ
พิจารณาแล้วเสร็จ มี.ค.65

แผนงาน / ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2565

ผลการด าเนินการ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

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

ผู้รับผิดชอบ

ด้านงบประมาณ

ตุ๊กตา

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน



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.

แผนงาน / ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2565

ผลการด าเนินการ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

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

ผู้รับผิดชอบ

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ

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

อยู่ระหว่างด าเนินการ

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.2564 (ในส่วน
งบประมาณของ ส านักงาน กปร.) ส่งให้ กผย.

ด าเนินการแล้วเสร็จ

กองทุนสวัสดิการ ส านักงาน กปร. ด าเนินการเป็นไปตามแผน

13 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายเดือน ด าเนินการแล้วเสร็จ

14 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายปี
กองทุนพระราชทานฯ

15 รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอเบิกเงินยืมเงินกองทุน
พระราชทาน เสนอประธานกรรมการบริหารฯ ประจ าปี 2565

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

ด้านงบประมาณ (ต่อ)

ตุ๊กตา



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.

แผนงาน / ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2565

ผลการด าเนินการ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

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

ผู้รับผิดชอบ

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

 เงินยืมราชการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ "

เงินทดรองราชการ "

 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามใบส าคัญทางการเงิน "

2 การติดตามและตรวจสอบใบส าคัญทางการเงิน พันธ์ุทิพย์ "

3 จัดท าและตรวจสอบหลักฐานการเงิน ปวริศา "

4 การเบิก-จ่าย เงินสวัสดิการ ทัศนาลักษณ์ "

5 การจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ
 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี ด าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานเงินทดรองราชการ ด าเนินการเป็นไปตามแผน

 รายงานการจ่ายเงินได้พึงประเมินต่อสรรพากร (ภงด.1ก พิเศษ) ด าเนินการแล้วเสร็จ



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.

แผนงาน / ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2565

ผลการด าเนินการ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

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

ผู้รับผิดชอบ

ด้านบัญชี

1 การบันทึกบัญชี
 การปรับปรุงบัญชี ด าเนินการเป็นไปตามแผน

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 ด าเนินการแล้วเสร็จ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการเป็นไปตามแผน

 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ด าเนินการแล้วเสร็จ

 รายงานต้นทุนผลผลิตประจ าปี อยู่ระหว่างด าเนินการ

กีรติ



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.

แผนงาน / ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2565

ผลการด าเนินการ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

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

ผู้รับผิดชอบ

ด้านพัสดุ
1 การจัดหาพัสดุ

การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (งบปกติ)  ด าเนินการแล้ว เม่ือ ส.ค.64
การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (งบกลาง)

ด าเนินการเป็นไปตามแผน

การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2565
(ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน) งบปกติ ด าเนินการแล้ว เม่ือ ส.ค.64

ด าเนินการแล้วเสร็จ

การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2565
(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

การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (e-GP) / 
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

"

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ส่งให้ สสว. ด าเนินการแล้วเสร็จ

วราภรณ์
อรสา 

พัชรี

ทัศนาลักษณ์
รัตธิยา

ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดที่ 1 เมื่อ 7 ม.ค.65

ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดท่ี 1 เมื่อ 7 ม.ค.65, งวดที่ 2 วันท่ี 15 มี.ค.65



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.

แผนงาน / ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี 2565

ผลการด าเนินการ

ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

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

ผู้รับผิดชอบ

ด้านพัสดุ (ต่อ)
1 การจัดหาพัสดุ (ต่อ)

การรายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้แก่ส านักงบประมาณ
เพ่ือก าหนดราคามาตรฐาน

ในปี 2565 ยังไม่ได้รับแจ้ง
ให้ด าเนินการจัดท ารายงาน

การรายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้เพ่ือช่วยราชการ "

2 การควบคุมพัสดุ
   - การเบิก-จ่ายพัสดุ ด าเนินการ
เป็นไปตามแผน

   - การตรวจสอบพัสดุประจ าปี
3 การจ าหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาดและบริจาค) ด าเนินการแล้วเสร็จ

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

                หมายถึง  แผนการปฎิบัติงาน
                หมายถึง  ผลการด าเนินการ

วราภรณ์
อรสา 

พัชรี

ทัศนาลักษณ์
รัตธิยา
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มนิติการ) 

 

 



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

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเลขาธกิาร กลุ่มนิติการ 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 
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.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อภิสรา 
(กลุ่มนิติการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

1.  งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 1.1 การพิจารณาร่างกฎหมายภายในส่วนราชการ 
     เพื่อปรับใช้บังคับกับโทษปรับพินัย  

ร่างพระราชบญัญัติอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 

 1.2 การเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อก าหนดขั้นตอน 
     การด าเนินการชั้นบังคับคดีทางปกครอง 

อยู่ระหว่างการประชุมของคณะรัฐมนตร ี

 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. จ านวน 4 ราย 

กรณีพ้นจากต าแหน่งเกษียณอายุราชการ/กรณีเข้ารับต าแหน่ง/กรณดี ารงต าแหน่งครบ 3 ป ี
(ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ต.ค. 64 – มี.ค. 65) 

 2.3 รายงานผลประจ าปีต่อหน่วยงานอื่น ๆ  
     - เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 

 

 2.4 การสอบสวนวินัยร้ายแรง 1 ราย                                                                                               (ต้นสังกัดด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ ต.ค. 64 – มี.ค.65) 
 2.5 การอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ติดตามผลคด/ีค าสั่งศาลปกครองสงูสุด (อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยศาลปกครองสูงสุด) 
 2.6 คณะกรรมการต่าง ๆ  
      - เครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                           

      ด ำเนินกำรแลว้           ยงัไมไ่ดด้  ำเนินกำร 
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม นางกมลินี  สุขศรีวงศ์ 
 

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. 

 งานประจ า -               

1. การประชมุอนุกรรมการด าเนินงานดา้นวิชาการ - 13,712  9-10 พย. 
(13,712) 

          สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/

บุรินทร ์
2. การประชมุคณะท างาน อพ.สธ. – กปร. - 414      9 มี.ค. 

(414) 
      สุทัศน์/อรพรรณ/

แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร ์

3. การจ้างเหมาบริการในต าแหน่งเจ้าหนา้ที่วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล จ านวน 1 ต าแหน่ง 

180,000 -             สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/บุรินทร์ 

 

แบบฟอร์มที่ 1 
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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/ศูนย์การเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดน

- -

 - จัดการประชุมคณะท้างานฯ (ชุดย่อย) จัดเม่ือ 10 ก.ย.64 - -
 - เตรียมจัดท้าแผนการด้าเนินงานปี 2565 - -
 - ประสาน ติดตาม ผลักดันการด้าเนินงานตามแนวทางจากมติท่ี
ประชุม

- -

 - วิเคราะห์โครงการเพ่ือเสนอขอรับสนับสนุนงบ กปร. ปี 2565 - -
- -

1 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส้านักงาน กปร. - -
 - แผนการติดตามสนับสนุนการด้าเนินงาน จ้านวน 5 ศูนย์เรียนรู้ 122,960 -

ออนไลน์ 
 30 พ.ย. 

64

ออนไลน์ 
 5 ม.ค. 

65

ออนไลน์
 2 ก.พ. 

65

ออนไลน์ 
 14 มี.ค. 

65

 - แผนการถอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การลงมือท้า - -
2 การขยายเครือข่ายการขับเคล่ือน - -

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

ค่าย
ประเมิน 
27-28 
ต.ค. 64

ประชุม 
23 ธ.ค. 

64

ประชุม 
11 ม.ค. 

65

ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก /กอง/ศูนย์/กลุ่ม นางกมลินี  สุขศรีวงศ์

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

งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผู้บริหาร

สุดารัตน์ /สุชนา/
ภัคจิรา

งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

สุดารัตน์/จุฎาพร/
พัฒน์ธชา

สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร

1 11 1

N:\กผว\@ กยพ\@ แผนปฏบิัตกิาร กปร _ActionPlan\Action65- 6 เดอืน\8กองศกึษาและขยายผล\2เศรษฐกจิพอเพยีงฯ\แผน65-ผลปฏบิัตกิาร_2565_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.

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

2.2) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริและ
ความม่ันคง กองบัญชาการกองทัพไทย

- -

 - โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กองทัพไทย ปี 2565

- -
สุดารัตน์ /จุฎาพร/

พัฒน์ธชา

- -
1 โครงการจัดการน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียน/ศูนย์การเรียนต้ารวจ

ตระเวนชายแดน
- - สุดารัตน์ /สุชนา/

ภัคจิรา

- -
1 การจัดจ้างเหมาบริการในต้าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง
   180,000 -

สุดารัตน์/สุชนา

รวม   302,960 -         

งานประจ า

โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ)

แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
+ คณะท างาน

N:\กผว\@ กยพ\@ แผนปฏบิัตกิาร กปร _ActionPlan\Action65- 6 เดอืน\8กองศกึษาและขยายผล\2เศรษฐกจิพอเพยีงฯ\แผน65-ผลปฏบิัตกิาร_2565_พพ. หนา้ 2
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กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน 

ตามแนวพระราชด าร ิ
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กองประชาสัมพันธ์ 
 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
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 
 1,580,000             วิไล/ปรียา 

2. โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว และสกู๊ป  2,340,000             วิไล/ปรียา 

3. โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
(RDPB Camp) รุ่นที่ 12 

2,072,500              เบญจรัตน์/ประทีป 

4. โครงการจัดการเสวนา/นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ
สวนหลวง ร.9 
- จ้างผลิตภาพบอร์ดนิทรรศการโครงการค่าย
เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) 
เป็นเงิน 9,600 บาท 
- จ้างผลิตป้ายเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เป็นเงิน 6,600 บาท 
- จ้างผลิตและติดต้ังสื่อประชาสัมพันธ ์ 
เป็นเงิน 27,820 บาท 
- จ้างติดต้ัง Wallpaper และทาสีบวั หอ้งรับรอง 
ชั้น 3 เป็นเงิน 53,000 บาท 

97,020*              วิชาญ/พิสิทธิ ์

5. โครงการฝึกอบรมบุคลากร หลักสูตร                  
“นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” 

 723,300             สมพร/ปรียา/ 
พัณณิตา 

6. โครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชด าริ  691,800             ปรียา/พัณณิตา 

 โครงการส าคัญ (จ านวน 1 โครงการ)                

1. โครงการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดร้อยไทย 
ด้วยดวงใจ 

 1,495,000             วิไล/พัณณิตา 

 งานประจ า                

1. วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ  1,582,020             สมพร/โชคชัย 

2. บันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  492,000             สมพร/สุกฤตา 

 รวม 2,169,520 8,904,120              

หมายเหตุ * สลก. (กชบ.) ได้น างบประมาณจ านวน 345,000 บาท จากงบประมาณตามแผนจ านวน 700,000 บาท ไปใช้ในการจัดจ้างบุคลากร  
     ในส่วนของ กปส. จึงเหลืองบประมาณจ านวน 355,000 บาท ซ่ึงขณะนี้ได้ใช้งบประมาณดังกล่าวไปทั้งส้ินจ านวน 97,020 บาท 
 

อยู่ระหว่างเตรียมการ 

อยู่ระหว่างเตรียมการ 

ยกเลิกการจัดโครงการฯ/เปลี่ยนไปจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แทน 

จัดจ้าง 

จัดจ้าง 

จัดจ้าง/ 
เตรียมการจัดค่าย 12 

 

จัดจ้าง/ 
อยู่ระหว่างการผลิต 

 

จัดจ้าง 

จัดจ้าง 



16 
 

 

 

ศูนย์สารสนเทศ 
 

 

 



ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

1.1 การพัฒนานวตักรรมระบบฐานข้อมูล
(1) โครงการพัฒนาระบบเชือ่มโยงข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ (ฐานข้อมูลกลาง) ระยะที ่2
      650,000  - ประชุม  คทง. พฒันา ระบบ ฐาน ข้อมูล กลาง ระยะที่ 2 ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง ประชุม
ชีแ้จง
 17 
ธ.ค. 

ประชุม
 คทง.
 3 

ม.ีค.65

ร่าง 
TOR

และ ขอ
อนุมัติ

ด าเนิน
การ
จ้าง

(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเ์พือ่พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนยศึ์กษา
การพัฒนาฯ

 -  งานต่อเนือ่ง พัฒนา ระบบ เพิม่เติม แจง้
ให้
ศูนยฯ์
 ทราบ

ผอ.สท. / พส.

ผล ปรับแผนด าเนินการพัฒนาระบบฯ เพิม่เติมในปีงบประมาณ 2566

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวชิาการศูนยศึ์กษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวจิัย)

 -  งานต่อเนือ่ง ผอ.สท. / พส. *เปน็ตัวชีว้ดั
ต่อเนือ่งจากป ี64

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง  - 

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

พท.
ผล 27 ก.ย. 2564 ศสท. ได้ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2565 - 2567) เสนอต่อ

 CIO เมือ่วนัที ่1 ต.ค. 2564 ศสท. ได้เวยีนร่างแผนฯ เพือ่พิจารณาให้ความเห็น
แทนการจัดประชุม และศสท. ได้เพิม่เติมแผนแม่บทฯ พร้อมปรับระยะเวลาเป็น 
พ.ศ. 2565- 2570 ซ่ึง ลปร. เห็นชอบ เมือ่วนัที ่30 ธ.ค. 2564

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

ผล ระบบบริหารงานวชิาการศูนยศึ์กษาฯ แล้วเสร็จ สนับสนุนทางด้านเทคนิคต่อเนือ่ง
2.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธแ์นวพระราชด าริและโครงการอันเนือ่งฯ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
 -  - 

(1) ผลิตส่ือแอนนิเมชัน่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - ผอ.สท. / สุทัศน์

ผล เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ จึงเป็นการเตรียมข้อมูล ท าแบบร่างภาพการ์ตูนต่างๆ

× ปรับแผน
เป็นแผน 6 ปี
 ตามกรอบ
และใช้จริง

งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

ระบบฯ แล้วเสร็จ สนับสนุนงานด้านเทคนิค พร้อมร่วมติดตามการรายงานผลความก้าวหน้า
โครงการวิจัยฯ งบปี 64 และการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยฯ ปี 65

*ปรับแผน
 

ด าเนินการ
ในปี 66

× เวียนร่างแผน
 ฉบับใหม่

*ปรับแผน
จาก 4 

เร่ืองต่อปี

งานนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหาร 

ทดสอบส่วน
ปรับระบบ
เพิม่เติม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2565
ศูนยส์ารสนเทศ

นางสาวศีต์กร  ตันก าแหง  ผู้อ านวยศูนยส์ารสนเทศ   

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

หมายเหตุ




หน้า 1



ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3

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

พท.ผล จัดประชุมแล้วเมือ่วนัที ่30 มีนาคม 2565 (แผนด าเนินการอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง) - ×
(2) ประชุมคณะท างานพัฒนาห้องสมุด (กรณีมีความจ าเป็น)  - - × ผอ.สท. / พส.

ผล มิได้จัดประชุม ยงัมิได้มีเหตุจ าเป็น -
3.2 การพัฒนาห้องสมุด
(1) บริหารจัดการห้องสมุดโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ (ดูแลจัดหนังสือ 

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) บริหารจัดการห้องสมุด ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยมื คืน

 และลงทะเบียนหนังสือใหม)่
 - - ผอ.สท. / พส.

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง ×
3.3 การจัดท าแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT
(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์  -  - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะ

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

 -  - × ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการตามแผน ×

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

ผล รอด าเนินการในไตรมาสที ่3 - 4
(4) แนวทางเตรียมพร้อมการจัดการระบบและวธิกีารท างานนอกสถานที ่ (Work 

from Home) กรณีวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19
 -  - ผอ.สท. / พส./ 

พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3.4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของส านักงาน กปร.       152,000  - 

งานประจ า
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ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

(1) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่สร้างความรับรู้ความเข้าใจ/การใช้งานในระบบ
สารสนเทศของส านักงาน กปร. 2 หลักสูตร
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเชือ่มโยงข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการโครงการอัน
เนือ่งมาจาก พระราชด าริ (ระบบฐานข้อมูลกลาง)"

- ผอ.สท. / พส.

ผล รอด าเนินการตามแผนเดือนกันยายน 2565)
 - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Saraban) เพือ่สนับสนุนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์" (ส าหรับ ผบ. 1 คร้ัง และ
จนท.กปร. 1 คร้ัง)

- ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการตามแผน (จัดอบรมแล้วส าหรับเจ้าหน้าที ่เมือ่วนัที ่10 พฤศจิกายน 
2564 และจัดอบรมส าหรับผู้บริหารเมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2564)

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2

(2) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่เพิม่ทักษะดิจิทัล 2 หลักสูตร - ผอ.สท. / พส.

 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS"
 - หลักสูตร "การตัดต่อวดีีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC"

ผล ปรับหลักสูตร ร่วมกับ กปส. แทน
(3) โครงการอบรมก้าวทัน Thailand 4.0 "Data Governnance ธรรมาภิบาลข้อมูล" ผอ.สท. / คุณศิริพร *เพิม่ใหม่

ผล รอด าเนินการในไตรมาสที ่3
3.5 การน าข้อมูลเข้าระบบ
(1) ปรับปรุงข้อมูลเวบ็ไซต์ส านักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าประกาศ/ ข้อมูล

ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ
 - - ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ  - - ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(3) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารหน้า Desktop
ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง

3.6 การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
(1) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านักงานฯ rdpb.go.th - 459,945     × × × จัดจ้าง × ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × × × ×
(2) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารงานวชิาการศูนยศึ์กษาการพัฒนาอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวจิัย)
71,600       -

× × × จัดจ้าง ×
ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × × × ×
(3) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ และศูนยเ์รียนรู้ projects.rdpb.go.th
 - 430,000     

× × × จัดจ้าง ×
ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × × × ×

ผอ.สท. / คุณ
นวลจันทร์

*ปรับ
หลักสูตร 

ร่วมกับ กปส.
 แทน
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ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

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

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง จัดจ้าง × ×

(6) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุพ์ระราชทานและ
ปัจจัยการผลิต (e-Seed)

      187,250
× × จัดจ้าง × ×

ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × ×

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

      149,960
จัดจ้าง × × ×

ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการจัดจ้างคร้ังแรก จัดจ้าง × ×
3.7 การบ ารุงรักษาระบบ Hardware และ Network
(1) ดูแลระบบเครือข่าย               -   - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               -   - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(3) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เงินเหลือจ่าย) - ผอ.สท. / พท.

ผล รอพิจารณาในช่วงส้ินปีงบประมาณ

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

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

จัดจ้าง
×

× ×
ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
×

จัดจ้าง
×

(6) โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาห้อง Server Room เพิม่เติม  (เงินเหลือจ่าย
 150,000)

จัดจ้าง
×

× ×
ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการขออนุมัติการจ้างแล้ว (คร้ังแรก) จัดจ้าง
×
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ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

(7)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย       460,000 -           
×

จัดจ้าง
×

ผอ.สท. / พท.

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

ผล (ข้อ 7) และ (ข้อ 8) ปรับการด าเนินการจ้าง (เดิม 28 ก.พ.และ 22 เม.ย.) ส้ินสุด 
30 เมษายน 2566 พร้อมกัน

จัดจ้าง
×

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง จัดจ้าง

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(11) สาธารณูปโภคอืน่ๆ (SSL, Apple ID, Domainname)       321,000 ผอ.สท. / พส./ 

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

ผล ด าเนินการตามแผน จัดซ้ือ

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

 (เงินเหลือจ่าย) - จัดจ้าง ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3.8 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (วสัดุซ่อมแซมและอัพเกรด) 230,000      - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3.9 งานจัดท าส่ือประชาสัมพันธอ์ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  - - ผอ.สท. / สุทัศน์

(1)  งานบริหารงานทัว่ไป
ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -
ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(3) จัดจ้างเจ้าหน้าทีโ่ครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์)  - 165,600     จัดจ้าง ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง จัดจ้าง

(4) จัดจ้างเจ้าหน้าทีโ่ครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล)  - 165,600     จัดจ้าง ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
รวมทัง้สิน้    4,315,416   1,900,755

***หมายเหตุ งบประมาณเหลือจายจากการเช่าอินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 525,567 บาท ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

*ปรับแผน
รวมงบปกติ
และงบกลาง

รวมเป็น
สัญญา
เดียวกัน
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17 
 

 

 

กองติดตามและประเมินผล 

 



18 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ส านักงาน กปร. 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต   

ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. 

 งานนโยบายเรงดวนของผูบริหาร , รัฐบาล 
1. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 

(ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 
2564) และไดขยายระยะเวลาบังคับ
ใชตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2565 ยุทธศาสตรท่ี 1 วางระบบ
รากฐานการเสริมสรางคุณธรรมใน
สังคมไทย กลยุทธท่ี 4 วางระบบ
รากฐานการเสริมสรางคุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ) 
 
 

    

 (1.1) การพัฒนาคู มื อขอกําหนด
จริยธรรมของเจาหนาท่ีสํานักงาน 
กปร. 
 
 

  เสนอผูบริหาร
พิจารณา 

ประกาศใช
ขอกาํหนด 

 ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 

ผล 
  เสนอ

ผูบริหาร
พิจารณา 

 

ประกาศใช
ขอกําหนด 

วันที ่
22 พ.ย.. 64 

 
 

 
 

 



ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. 

 (1.2) จัดทําสื่อประชาสัมพันธคูมือ
ขอกําหนดจริยธรรมของเจาหนาท่ี
สํานักงาน กปร. 
 

   
 

 
จัดทําส่ือ

ประชาสัมพันธ 

 ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 
ผล 
 

   จัดทําส่ือ
ประชา 
สัมพันธ 

  

 ( 1 . 3 )  เผยแพร คู มื อข อ กํ าหนด
จริยธรรมของเจาหนาท่ีสํานักงาน 
กปร. 
 

   

 
 

เผยแพรคูมือขอกําหนดจริยธรรมของเจาหนาที ่
สํานักงาน กปร. 

ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 
ผล 

 

   เผยแพรคูมือ
ขอกาํหนดจริยธรรม

ของเจาหนาที ่
สํานักงาน กปร. 

 

 

 (1.4) จัดทําประกาศสํานักงาน กปร. 
เรื่อง ประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
บริหารงานใหมีธรรมาภิบาลและ
ตอตานการทุจริตของสํานักงาน กปร. 
 

   
เสนอผูบริหาร

พิจารณา 

 ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 
ผล 

 

  เสนอ
ผูบริหาร
พิจารณา 

และ
ประกาศ 

วันที ่ 
8 ต.ค. 

64 
 

  



ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
(ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)) 
 

    

 (2.1) การประเมินคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ 2565 
 

   
ดําเนินการตามกรอบท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

ป.ป.ช. 
ประกาศ

ผล 
 

 
 

คณะทํางาน ITA 
/ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 
ผล 

 

   ประชุม
คณะทํางาน 

ครั้งที่ 
1/2565 
วันที่ 

28 ม.ค. 65 
 

สงรายชื่อ 
EIT และ 

IIT 
เสนอ 

รปร.-อ. 
อนุมัติ 

เจาหนาที่
สํานกังาน 
กปร. ตอบ

แบบ
ประเมนิ 

IIT และอยู
ระหวางรอ
ขอมลู OIT  

 

  

 (2.2) มาตรการสงเสรมิคณุธรรม
และความโปรงใสภายในสาํนักงาน 
กปร.ประจําป 2565 (ตาม
ขอเสนอแนะของ ป.ป.ช.) 
 

   

จัดทํามาตรการ 
 

ดําเนินการตามกรอบท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 
ผล 

 

  จัดทํามาตรการฯ  
และแผนการดําเนินงานตามแนวทางมาตรการฯ 

และเสนอผูบริหารพิจารณา 
 

 



ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. 

 (2.3) แผนบริหารความเสีย่งของการ
ดํา เ นินงานท่ีอาจกอให เ กิดการ
ทุจริต ป งบประมาณ 2565  
( ท่ี ใช งบประมาณสูง)  
 

   
ดําเนินการตามกรอบที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 

 
 

 
รายงาน
แผน 

 
 
 

 
รายงาน

ผล 

 
 

 

 
ผล 

 

  ดําเนินการตามกรอบที่สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด 
โครงการ RDPB Camp รุนที่ 12 (ใชงบประมาณสูงสูด)  

อยูระหวางรอ กปส.เสนอผูบริหาร 

 
 

 (2.4) การเผยแพรประชาสมัพันธให
ความรูเก่ียวกับเรื่องการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจรติในภาครัฐ 
และการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
 

  

 

ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 
 

 

 - กิจกรรมเสียงตามสาย   เผยแพรประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย เดือนละ 1 เร่ือง  

 

ผล 
 

  เผยแพรประชาสัมพันธผานเสียงตามสายทุกวันจันทร–พุธ-ศุกร  
รวมทั้งส้ินเผยแพร 6 เร่ือง 

 
 

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

ผล 
 

  เผยแพรประชาสัมพันธ ธรรมะ Delivery ผานเสียงตามสายทุกวันทุก
วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน รวมทั้งส้ินเผยแพร 6 เร่ือง 

 
 

 - กิจกรรมการเผยแพรผานทาง  
Video Wall 
 

  

เผยแพรวิดิโอ/ส่ือประชาสัมพันธสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานการทุจริต 12 เร่ือง 

 

ผล 
 

  เผยแพรประชาสัมพันธ เร่ืองการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ตอตานการทุจริต ผานทาง Video Wall  

รวมทั้งส้ินเผยแพร 6 เร่ือง 
 

 



ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. 

 - กิจกรรมการจัดบอรด
ประชาสมัพันธ 
 
 

   
จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 

 

 
จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 

 

 
จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ  

 
 

 
จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 

  
จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 

  
จัดทํา
บอรด
ประชา 
สัมพันธ  

  
จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 

 

 
ผล 

 

  จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 
1 เรื่อง 

จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 
1 เรื่อง 

จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 
1 เรื่อง 

 จัดทํา 
บอรด
ประชา 
สัมพันธ 
1 เรื่อง 

  

 - กิจกรรมขอความรณรงค หลัก
ปฏิบัติพระธรรมคําสอน พระราช
ดํารัส พระราชดําริ ทางหนาจอ 
Desktop 
 

  

เผยแพรขอความรณรงคทางหนาจอ Desktop เดือนละ 1 เร่ือง 

 

ผล 
 

  เผยแพรประชาสัมพันธ ขอความรณรงค ทางหนาจอ Desktop  
เดือนละ 1เร่ือง รวมทั้งส้ินเผยแพร 6 เร่ือง 

 

 (2.5) จัดทําประกาศสํานักงาน กปร. 
เรื่อง นโยบายการใหและรับของขวัญ 
ขาราชการช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชา
ในเทศกาลปใหมพุทธศักราช 2564 
 (No Gift Policy) 
 

  

 

ดําเนินการ
ดําเนนิ 
การตาม

แผน 

 

ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 
 

 
ผล 

 

  

 
ประกาศ 
นโยบายฯ 

 

เผยแพร
ประชาสัมพันธ 

นโยบาย  
No Gift Policy  

ของสํานักงาน กปร. 

รายงาน
การรับ

ของขวัญ
ตาม

แบบฟอรม
ของ สนง. 
ป.ป.ท. 

 

 



ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. 

 งานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. 
3. โครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมในองคกร  
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองในดานคุณธรรม จรยิธรรม
และปองกันการทุจรติอยางตอเน่ือง 
(ตามยุทธศาสตรท่ี 1  
กลยุทธท่ี 4.1 ขอยอยท่ี (1) – (4)) 
 
 

    

 (3.1) กิจกรรมชวยเหลือสังคม 
- โครงการ “ทําบุญดวยจติอาสา  
  ปนอ่ิมใหผูยากไร” 
- โครงการ “มอบปฏิทินท่ีไมใชงาน 
  ใหแกผูบกพรองทางการมองเห็น” 

 

 

   
 
 

ดําเนนิ 
การตาม

แผน 

 
 
 

 

ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 
 

ผล 
 

   
โครงการ 
ทําบุญ
ดวยจิต
อาสาปน
อ่ิมใหผู
ยากไร” 
นําเงิน

และของ
ไปบริจาค 
เม่ือวันที่  
27 ต.ค.64 

 

  
โครงการ 
“มอบ

ปฏิทินที่
ไมใชงาน 
  ใหแกผู
บกพรอง
ทางการ

มองเห็น”
นําปฏิทิน
ไปบริจาคฯ 
เม่ือวันที่ 

 2 มี.ค.64 
 

  



ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. 

 (3.2) คณะกรรมการจรยิธรรม
ประจําสํานักงาน กปร. 
 

   ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

- การสรรหาคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงาน กปร. 

  ดําเนินการสรรหา
และคัดเลือก 

ตรวจ
คุณสมบัติ 

และ
บันทึก
ขอมูล 

 

 
กระบวนการแตงต้ังของ

สํานักงาน ก.พ. 

แตงต้ัง 
คณะกรรม

การ
จริยธรรม 
(จาก

สํานักงา
น ก.พ.) 

 ประชุม 
คกก. 

 

 
ผล 

 

   
ดําเนินการสรรหา

และคัดเลือก 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และบันทึกขอมูล 

 
กระบวนการแตงต้ัง
ของสํานักงาน ก.พ. 

 

 (3.3) สํารวจประเมินดานสงเสริม
จริยธรรมและการตอตานการทุจรติ 
ประจําป 2565 ของ สํานักงาน 
กปร. 
 

   ออกแบบ
ประเมนิ 

ประ 
เมิน 

จัดทํา
รายงาน
สรุปผล 

ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 

ผล    
อยูระหวางพิจารณาปรับปรุงแบบประเมิน 

 

 

 โครงการสําคัญ  
4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 

“จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร.”  
รุนท่ี 5 ประจําป 2565 
 

 86,000 
(ประมาณ

การ) 

  
จัด

ฝกอบรม 

 ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 

ผล  73,200 
(งบกลาง
งวดท่ี 1) 

 
อยูระหวางเตรียมการจัดฝกอบรม 

  



ท่ี 

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ผูรับผิดชอบ งบ
ปกติ 

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. 

 งานประจํา 

5. การรับเรื่องรองทุกขรองเรียน 
 

   
ติดตามและรายงานเร่ืองรองทุกข รองเรียนดานการทุจริต คอรรัปชัน 

 

ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 
 

 

ผล 
 

  รับเรื่อง
รองเรียน 
1 เรื่อง 

 

  

6. รายงาน ศอตช. เรื่องความคืบหนา
การดําเนินงานตอขอรองเรียนกรณี
เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจรติใน
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 
ของเดอืน 

ศิริลักษณ /  
จุไรรัตน / 
ภูษณิศา/สาวิตรี 

 

ผล 
  จัดสง

รายงาน 
จัดสง

รายงาน 
จัดสง

รายงาน 
จัดสง

รายงาน 
จัดสง

รายงาน 
จัดสง

รายงาน 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

 



ผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน กปร. 

  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565  
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

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 การประสาน จัดท า ด าเนินการ ติดตาม และ
รายงานผลตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

  ประชุม 
 

 
 

 
 

ประชุม 
27 ม.ค.

65 

     ประชุม  รายงาน 
12 

เดือน 

ศิริลักษณ์, นพปฎล 
กรกฎ 

 1.2 การจัดท าจดหมายข่าว ส านกังาน กปร.
ประจ าป ี2565 

     
 
 

ฉบับที่ 
1 

   ฉบับที่ 
2 

   ฉบับที่ 
3 

ศิริลักษณ์, นพปฎล 
วิภารัตน์ 

 ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
1.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

     ประชุม 
27 ม.ค.

65 

        ศิริลักษณ์, นพปฎล 
กรกฎ 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
 

               

 2.1 การจัดการความรู้ (KM:Knowledge 
Management) องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบนฐาน
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

      ประชุม 
4 ก.พ.

65 

       ศิริลักษณ์, 
นพปฎล, วิภารัตน์ 

 2.2 การสร้างพื้นที่แสดงความเห็นในการออกแบบ
แนวทางการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ (Problem based) 
 

         1 ครั้ง     ศิริลักษณ์, 
นพปฎล, วิภารัตน์ 

3. งานประจ า 
 

               

 3.1 แผนบริหารความเส่ียงส านักงาน กปร. 
 

   ประสาน รายงาน 
ปี 2564 

ประสาน จัดท า
แผน 

ปี 2565 

       ศิริลักษณ์, นพปฎล 
วิภารัตน ์

แบบฟอร์มที่ 1 



  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565  
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

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

 3.2 การด าเนินการตามแนวทางควบคุมภายใน 
 

  ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 

         ศิริลักษณ์, นพปฎล 
วิภารัตน ์

 3.3 งานสารบรรณ / งานเลขานุการกลุม่ กพบ. 
 

              อุไร 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

 



แผนปฏบิตักิาร

ผลปฏบิตักิาร

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)

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

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดอืน
กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังาน กปร.

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



ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

1.1 การพัฒนานวตักรรมระบบฐานข้อมูล
(1) โครงการพัฒนาระบบเชือ่มโยงข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ (ฐานข้อมูลกลาง) ระยะที ่2
      650,000  - ประชุม  คทง. พฒันา ระบบ ฐาน ข้อมูล กลาง ระยะที่ 2 ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง ประชุม
ชีแ้จง
 17 
ธ.ค. 

ประชุม
 คทง.
 3 

ม.ีค.65

ร่าง 
TOR

และ ขอ
อนุมัติ

ด าเนิน
การ
จ้าง

(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุเ์พือ่พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนยศึ์กษา
การพัฒนาฯ

 -  งานต่อเนือ่ง พัฒนา ระบบ เพิม่เติม แจง้
ให้
ศูนยฯ์
 ทราบ

ผอ.สท. / พส.

ผล ปรับแผนด าเนินการพัฒนาระบบฯ เพิม่เติมในปีงบประมาณ 2566

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวชิาการศูนยศึ์กษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวจิัย)

 -  งานต่อเนือ่ง ผอ.สท. / พส. *เปน็ตัวชีว้ดั
ต่อเนือ่งจากป ี64

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง  - 

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

พท.
ผล 27 ก.ย. 2564 ศสท. ได้ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2565 - 2567) เสนอต่อ

 CIO เมือ่วนัที ่1 ต.ค. 2564 ศสท. ได้เวยีนร่างแผนฯ เพือ่พิจารณาให้ความเห็น
แทนการจัดประชุม และศสท. ได้เพิม่เติมแผนแม่บทฯ พร้อมปรับระยะเวลาเป็น 
พ.ศ. 2565- 2570 ซ่ึง ลปร. เห็นชอบ เมือ่วนัที ่30 ธ.ค. 2564

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

ผล ระบบบริหารงานวชิาการศูนยศึ์กษาฯ แล้วเสร็จ สนับสนุนทางด้านเทคนิคต่อเนือ่ง
2.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธแ์นวพระราชด าริและโครงการอันเนือ่งฯ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
 -  - 

(1) ผลิตส่ือแอนนิเมชัน่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - ผอ.สท. / สุทัศน์

ผล เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ จึงเป็นการเตรียมข้อมูล ท าแบบร่างภาพการ์ตูนต่างๆ

× ปรับแผน
เป็นแผน 6 ปี
 ตามกรอบ
และใช้จริง

งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

ระบบฯ แล้วเสร็จ สนับสนุนงานด้านเทคนิค พร้อมร่วมติดตามการรายงานผลความก้าวหน้า
โครงการวิจัยฯ งบปี 64 และการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยฯ ปี 65

*ปรับแผน
 

ด าเนินการ
ในปี 66

× เวียนร่างแผน
 ฉบับใหม่

*ปรับแผน
จาก 4 

เร่ืองต่อปี

งานนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหาร 

ทดสอบส่วน
ปรับระบบ
เพิม่เติม

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2565
ศูนยส์ารสนเทศ

นางสาวศีต์กร  ตันก าแหง  ผู้อ านวยศูนยส์ารสนเทศ   

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

หมายเหตุ
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(2) การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริผ่านช่องทางส่ือสารสนเทศ  -  - ผอ.สท. / สุทัศน์

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3

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

พท.ผล จัดประชุมแล้วเมือ่วนัที ่30 มีนาคม 2565 (แผนด าเนินการอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง) - ×
(2) ประชุมคณะท างานพัฒนาห้องสมุด (กรณีมีความจ าเป็น)  - - × ผอ.สท. / พส.

ผล มิได้จัดประชุม ยงัมิได้มีเหตุจ าเป็น -
3.2 การพัฒนาห้องสมุด
(1) บริหารจัดการห้องสมุดโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ (ดูแลจัดหนังสือ 

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) บริหารจัดการห้องสมุด ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยมื คืน

 และลงทะเบียนหนังสือใหม)่
 - - ผอ.สท. / พส.

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง ×
3.3 การจัดท าแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT
(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์  -  - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) จัดท าแผนการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติทีอ่าจจะ

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

 -  - × ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการตามแผน ×

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

ผล รอด าเนินการในไตรมาสที ่3 - 4
(4) แนวทางเตรียมพร้อมการจัดการระบบและวธิกีารท างานนอกสถานที ่ (Work 

from Home) กรณีวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19
 -  - ผอ.สท. / พส./ 

พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3.4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของส านักงาน กปร.       152,000  - 

งานประจ า




หน้า 2



ผู้รับผิดชอบ

 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่ แผนงาน / กิจกรรม

งบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมายเหตุ

(1) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่สร้างความรับรู้ความเข้าใจ/การใช้งานในระบบ
สารสนเทศของส านักงาน กปร. 2 หลักสูตร
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเชือ่มโยงข้อมูลเพือ่การบริหารจัดการโครงการอัน
เนือ่งมาจาก พระราชด าริ (ระบบฐานข้อมูลกลาง)"

- ผอ.สท. / พส.

ผล รอด าเนินการตามแผนเดือนกันยายน 2565)
 - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Saraban) เพือ่สนับสนุนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์" (ส าหรับ ผบ. 1 คร้ัง และ
จนท.กปร. 1 คร้ัง)

- ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการตามแผน (จัดอบรมแล้วส าหรับเจ้าหน้าที ่เมือ่วนัที ่10 พฤศจิกายน 
2564 และจัดอบรมส าหรับผู้บริหารเมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 2564)

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2

(2) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่เพิม่ทักษะดิจิทัล 2 หลักสูตร - ผอ.สท. / พส.

 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS"
 - หลักสูตร "การตัดต่อวดีีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC"

ผล ปรับหลักสูตร ร่วมกับ กปส. แทน
(3) โครงการอบรมก้าวทัน Thailand 4.0 "Data Governnance ธรรมาภิบาลข้อมูล" ผอ.สท. / คุณศิริพร *เพิม่ใหม่

ผล รอด าเนินการในไตรมาสที ่3
3.5 การน าข้อมูลเข้าระบบ
(1) ปรับปรุงข้อมูลเวบ็ไซต์ส านักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าประกาศ/ ข้อมูล

ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ
 - - ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ  - - ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(3) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารหน้า Desktop
ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง

3.6 การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
(1) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ส านักงานฯ rdpb.go.th - 459,945     × × × จัดจ้าง × ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × × × ×
(2) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารงานวชิาการศูนยศึ์กษาการพัฒนาอัน

เนือ่งมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวจิัย)
71,600       -

× × × จัดจ้าง ×
ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × × × ×
(3) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชด าริ และศูนยเ์รียนรู้ projects.rdpb.go.th
 - 430,000     

× × × จัดจ้าง ×
ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × × × ×

ผอ.สท. / คุณ
นวลจันทร์

*ปรับ
หลักสูตร 

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

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง จัดจ้าง × ×

(6) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุพ์ระราชทานและ
ปัจจัยการผลิต (e-Seed)

      187,250
× × จัดจ้าง × ×

ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง × ×

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

      149,960
จัดจ้าง × × ×

ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการจัดจ้างคร้ังแรก จัดจ้าง × ×
3.7 การบ ารุงรักษาระบบ Hardware และ Network
(1) ดูแลระบบเครือข่าย               -   - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               -   - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(3) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เงินเหลือจ่าย) - ผอ.สท. / พท.

ผล รอพิจารณาในช่วงส้ินปีงบประมาณ

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

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

จัดจ้าง
×

× ×
ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
×

จัดจ้าง
×

(6) โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาห้อง Server Room เพิม่เติม  (เงินเหลือจ่าย
 150,000)

จัดจ้าง
×

× ×
ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการขออนุมัติการจ้างแล้ว (คร้ังแรก) จัดจ้าง
×
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(7)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย       460,000 -           
×

จัดจ้าง
×

ผอ.สท. / พท.

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

ผล (ข้อ 7) และ (ข้อ 8) ปรับการด าเนินการจ้าง (เดิม 28 ก.พ.และ 22 เม.ย.) ส้ินสุด 
30 เมษายน 2566 พร้อมกัน

จัดจ้าง
×

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง จัดจ้าง

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

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(11) สาธารณูปโภคอืน่ๆ (SSL, Apple ID, Domainname)       321,000 ผอ.สท. / พส./ 

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

ผล ด าเนินการตามแผน จัดซ้ือ

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

 (เงินเหลือจ่าย) - จัดจ้าง ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3.8 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (วสัดุซ่อมแซมและอัพเกรด) 230,000      - ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
3.9 งานจัดท าส่ือประชาสัมพันธอ์ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  - - ผอ.สท. / สุทัศน์

(1)  งานบริหารงานทัว่ไป
ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(2) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -
ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
(3) จัดจ้างเจ้าหน้าทีโ่ครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์)  - 165,600     จัดจ้าง ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง จัดจ้าง

(4) จัดจ้างเจ้าหน้าทีโ่ครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล)  - 165,600     จัดจ้าง ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการต่อเนือ่ง
รวมทัง้สิน้    4,315,416   1,900,755

***หมายเหตุ งบประมาณเหลือจายจากการเช่าอินเทอร์เน็ต เป็นเงิน 525,567 บาท ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2565

*ปรับแผน
รวมงบปกติ
และงบกลาง

รวมเป็น
สัญญา
เดียวกัน
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