
 

 

 

 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. 

ของ ส านัก/กอง/ศูนย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 



ค ำน ำ 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) ได้ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้บรรลุตำมพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบำยของส ำนักงำน กปร. ใช้เป็นกรอบแนวทำงใน 
กำรปฏิบัติรำชกำร ประกอบด้วย งำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของผู้บริหำร,รัฐบำล,งำนตำมยุทธศำสตร์ และงำนประจ ำ ของทุกส ำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม  
ในทุกภำคส่วนของส ำนักงำน กปร. และมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ท่ีได้แถลง
นโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อ 12 กันยำยน 2557 ระบุว่ำ นโยบำยท่ี 1 กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ “กำรสนับสนุนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ี  สถำนศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ เรียนรู้ เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน 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. 2564 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 
30 กันยำยน 2564 แล้ว จึงมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำว เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน กปร. มี
ประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ต่อไป 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  1 

 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม   กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1    

 
                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม   กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1  

 

ที ่
 

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

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

 งานนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล  ผู้บริหาร                
1. แผนงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              
กปค.1 

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
1. แผนงานตามเสด็จ 905   - 2 ครั้ง 3 ครั้ง - - - - 1 คร้ัง 1 ครั้ง 1 คร้ัง - 1 คร้ัง กปค.1 

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

3. แผนงานติดตามฎีกา   - 1 คร้ัง - - 1 คร้ัง 4 คร้ัง - - - 2 คร้ัง - - กปค.1 

4. การบริหารโครงการ                

 - ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อนฯ   1 คร้ัง - 1 คร้ัง - 1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 ครั้ง - 1 คร้ัง - 1 คร้ัง 1 คร้ัง เอกชัย/พิมพ์นภัส 

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

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

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

 - โครงการฯ เขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุร ี   - - - - - - - - - - 1 คร้ัง - ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบุรี   - - - - - - - - - - - 2 ครั้ง ณัฐดา/ลักษมี 

 - โครงการฯ อุทยานธรรมชาติวิทยา จ.ราชบุร ี   - - - - - 1 คร้ัง - - - - - - ณัฐดา/อรัญญา 

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

 - โครงการประตูระบายน้ าคลองลัดโพธิ ์                                       
จ.สมุทรปราการ 

  
- 1 คร้ัง - - - - - - - - - - 

ธัญวลัชญ์/ 
จรรยารัตน์ 

 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก   - 1 คร้ัง - - - 1 คร้ัง - - - - - - เอเกชัย/อิทธิพล (13) 

 - โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณฯ จ.ชลบุรี   - - - - - 1 คร้ัง - - - - 1 คร้ัง - ธัญวลัชญ์/อิทธิพล (12) 

แบบฟอร์มที่ 1 



ที ่
 

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

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

 - โครงการอา่งเก็บน้ านฤบดินทรจนิดา จ.ปราจีนบุร ี   - 1 คร้ัง - - 1 คร้ัง 1 คร้ัง - - - - - - ธัญวลัชญ์/อภิญญา  

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

 งานประจ า                

1. การจัดท ารายงานประจ าปี               กปค.1 

2. ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุประสิทธิภาพในการ   
ปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) 

              กปค.1ร่วมกับ    
 กพบ. กตผ.  กศข. 

3. สนับสนุนข้อมูลโครงการด้านประชาสัมพันธ ์               กปค.1ร่วมกับกปส. 

4. สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศ               กปค.1ร่วมกับกปส. 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  2 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 

 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ งบปกต ิ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล ,คสช.                 
 1.1 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ าที่อยู่ในสถานการณ์เฝ้า

ระวัง 22 อ่าง จังหวัดสกลนคร 
               

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

พื้นที่การพัฒนาแก่บุคลากร 
               

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

  1 ครั้ง            กปค. 2 

3. งานประจ า                
 3.1 การติดตามเสด็จฯ    วันที่ 15-20  

จ.สกลนคร 
วันที่ 27 
อุบลราชธานี 

วันที่ 23  
จ.สกลนคร 

     วันที่ 3  
จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 
(Online) 

 
วันที่ 

19 -20 
จ.รอ้ยเอ็ด   

วันที ่ 
10-12 
จังหวดั
ขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 

วันที ่
5 - 9 
จังหวดั
สุรินทร ์
(Online) 
 
 
 
 

วันที ่16 
จังหวัด
เลย 
(Online) 
 

วันที ่16 
จังหวัด

นครราชสีมา 
(Online) 

 

กปค. 2 
(904,905 ตาม

พื้นที่
รับผิดชอบ) 

(906 เสด็จฯ  
1 คร้ัง) 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ งบปกต ิ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วันที ่
16 - 18 
จังหวดั
อ านาจ 
เจริญ

(Online) 
 

วันที ่
21-23 
จังหวดั
นครพนม 
(Online) 
 
วันที่ 30  
จังหวัด
ศรีสะ
เกษ 

(Online) 
 3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ขององคมนตรี    วันที่ 18  

จ.ชัยภูมิ, 
จ.ขอนแก่น 
วันที ่25  
ภูพานฯ 
สกลนคร 

    วันที่ 19 
จังหวัด
สกลนคร 

     วันที ่27 
ประชุม
คณะอน ุ
กรรมการ
ติดตามและ
ขับเคลื่อนฯ 
(Online) 

กปค.2 
สลับตาม

พื้นท่ี
รับผิดชอบ 
เดือนละ 1 

ครั้ง 
 3.3 การจัดท ารายงานประจ าปี   1 ครั้ง            กปค.2 
 3.4 การบริหารจัดการโครงการฯ                

   1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร   1 ครั้ง   1  ครั้ง 1  ครั้ง 2  ครั้ง   1  ครั้ง   1  ครั้ง ธนฤทธิ์/ 
ฉัตตริน 

   2) โครงการทฤษฎีใหม่เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง    1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 4 ครั้ง ธนฤทธิ์/ 
สุดารัตน์ 

   3) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67)    1 ครั้ง  1 ครั้ง  2 ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง  3  ครั้ง 2 ครั้ง ธนฤทธิ์/ 
สุทธิพา 

   4) โครงการปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย    1 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง ธนฤทธิ์/
วนิดา 

   5) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  
     จังหวัดศรีสะเกษ 

       1  ครั้ง    1  ครั้ง 1  ครั้ง 1  ครั้ง จินจะนะ/ 
อังคะนา 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

งบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ งบปกต ิ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   6) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอึ่ง  
     จังหวัดยโสธร 

   1  ครั้ง    1  ครั้ง      1  ครั้ง จินจะนะ/ 
ณัฐฤดี 

   7) โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าห้วยบางทรายฯ     
     จังหวัดมุกดาหาร 

     1  ครั้ง     1  ครั้ง 1  ครั้ง  1  ครั้ง จินจะนะ/
เพชรนภา 

   8) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
     จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

    1  ครั้ง         1  ครั้ง จินจะนะ/
ศศิธร 

   9) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจาก   
      พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร – จังหวัดนครพนม 

   1  ครั้ง  1  ครั้ง       1  ครั้ง 1  ครั้ง จินจะนะ/
กฤษณพล 

4. การติดตามงานฎีกา    2  ครั้ง    3  ครั้ง       กปค.2 

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



3 
 

 

 

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่  3 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3  

                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม กองประสานงานโครงการพื้นที่ 3  

ที ่
 

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

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

 งานนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล  ผู้บริหาร                

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. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.32, 

คุณสใบทิพย์, คุณสะสม 

5. แผนงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด 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. แผนงานการตรวจเยีย่มโครงการขององคมนตรี               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 

ผอก.ปพ.32 
3. แผนงานติดตามและจัดท ารายงานประจ าปี  

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

ผอก.ปพ.32 

4. แผนงานการติดตามงานโครงการฯ เดือนละ 2 คร้ัง 
 

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

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



ที ่
 

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

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

5. แผนงานพิจารณางบประมาณปี 64                

 1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ               ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์,  
คุณสุทธิภา 

 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

 3) โครงการราษฎรชาวไทยภูเขาฯ               ผอก.ปพ.32,  
คุณวัชรนิทร ์

 4) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 17 แห่ง               ผอ.ปค.3, ผอก.ปพ.31, 
ผอก.ปพ.32 

 5) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ 
 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์,  
คุณสุทธิภา 

 6) ศูนย์บริหารการพัฒนาไม้ดอกไม้ผล 
บ้านไร่ฯ 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์,  
คุณสุทธิภา 

 7) โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมไม้สักและพฒันา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ าของ ลุม่น้ าปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณวัชรนิทร์, 

 8) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ฯ 
(ขุนแจ) จังหวัดเชียงราย 

              ผอก.ปพ.31,  
คุณบุษราพรรณ,  

คุณนิตติยา 
 9) โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ จังหวดัตาก               ผอก.ปพ.31,  

คุณบุษราพรรณ,  
คุณนิตติยา 

 10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม บริเวณเหมืองสังกะสีฯ อ าเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก (เหมอืงผาแดง) 

              ผอก.ปพ.31,  
คุณบุษราพรรณ,  

คุณนิตติยา 

 11) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดนา่น 

              ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร,  
คุณสหศักด์ิ,  
คุณปราชญ์ 

 
 



ที ่
 

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

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

 12) โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้และพฒันา
พื้นที่ชุมชนบ้านหว้ยลู่อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร,  
คุณสหศักด์ิ,  
คุณปราชญ์ 

 13) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ               ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์,  
คุณสุทธิภา 

 14) โครงการพัฒนาพื้นที่หว้ยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์,  
คุณสุทธิภา 

 15) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเบ็ดเสร็จแมป่ิง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

              ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์,  
คุณสุทธิภา 

6 การติดตามงานฎกีา               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 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  4 

 

 



ผลการด าเนินงานตามปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 4 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร, รัฐบาล - - - - - - - - - - - - - -  
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.               กปค.4 
 2.1 จัดท ำข้อมูล โดยกำรรวบรวม 

พระรำชด ำริและขอ้มูลโครงกำรที่เกี่ยวขอ้งกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ถกูต้อง
ครบถ้วน และขอ้มูลเป็นปัจจบุัน 

              กปค.4 

 2.2 จัดท ำข้อมูลตำมระบบติดตำม 
ควำมก้ำวหนำ้ฎีกำ (petition) 

              กปค.4 

 2.3 จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริ ตำมระบบ knowledge 
Management : KM 

              กปค.4 

3. งานประจ า                

 3.1 กำรตำมเสด็จ               
20-23 
ก.ย. 64 

ตำม 
เสด็จ 

Online 
(สงขลำ 
นรำธิวำส) 

กปค.4 

 3.2 กำรตรวจเยีย่มโครงกำรขององคมนตรี    
6-7  

ต.ค.63 
ปัตตำนี 

 

 
5-6 

พ.ย.63 
ชุมพร + 
สุรำษฎร์ฯ 

 
 

 
4-6 

ม.ค.64 
ยะลำ + 
สงขลำ 

 
17  

ก.พ.64 
ปัตตำนี 

 

 
16-18 
มี.ค.64 
นรำฯ +
ยะลำ 

 
7-8 

เม.ย. 64 
ปัตตำนี
+ยะลำ 

     
28 ก.ย. 64 
ประชุม 
online 

กปค.4 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 2 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

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

14-16 ต.ค.63 
สตูล 

19-22 ต.ค.63 
นครศรีฯ 

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

 

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

   
1 เร่ือง 
หำรือ 

เพิ่มเติม
ผ่ำน
ระบบ 

Online 
(นครฯ) 

 

  
 

 
1 เร่ือง 
หำรือ 
ผ่ำน
ระบบ 

Online 
(ยะลำ) 

กปค.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.4 กำรติดตำมควำมกำ้วหน้ำโครงกำร 
(เดือนละ 2 คร้ัง) 

   
2 ครั้ง 

4-5 ต.ค. 
63 

พัทลุง 
14 

ต.ค. 63 
พัทลุง 

 
2 ครั้ง 

2-3 พ.ย. 
63 

พัทลุง+
ตรัง 

10-11 
พ.ย. 63 
พัทลุง 

 
2 ครั้ง 

2 
ธ.ค. 63 
พัทลุง 
7-9 

ธ.ค. 63 
สตูล 

 

 
 

 
1 คร้ัง 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 
ระนอง 

 
 

 
2 คร้ัง 

2 
มี.ค. 64 

สตูล 
22-24 
มี.ค. 64 
นรำธวิำส 

 
2 ครั้ง 
27  

เม.ย. 64 
(ยะลำ) 

29 
เม.ย. 64 
(ชุมพร) 
ผ่ำน
ระบบ 

Online 

 
 
 

 
1 คร้ัง 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 
(นครฯ) 

 
1 คร้ัง 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 
(นรำธิวำส) 

 
1 คร้ัง 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 
(ยะลำ) 

 
1 คร้ัง 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 

ตรัง 

กปค.4 

 3.5 กำรพิจำรณำงบประมำณปี 2564 และ 65                

  1) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิุลทองฯ    
 

   
 

     
 

 
1 ครั้ง 
หำรือ 

เบื้องต้น
ผ่ำน
ระบบ 
online 

 
1 ครั้ง 
หำรือ 
ผ่ำน 
ระบบ 
online 

 ธเนศ, 
รุ่งรัตน์,

กมลวรรณ 

 

 



 
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) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำ 
พื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ 

   
1 เร่ือง 

     
2 เร่ือง 

   
  

 
1 เร่ือง 
หำรือ 
ผ่ำน
ระบบ 
online 

  อภิศักดิ์, 
ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 

 

  3) งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ    
 

 
1 เร่ือง 

 
1 เร่ือง 

  
 

 
1 เร่ือง 

 
1 เร่ือง 

  
1 เร่ือง 

  
1 เร่ือง 

 กปค.4 
(ตำมพื้นที่
รับผิดชอบ) 

 
  4) งบประมำณด้ำนอื่น ๆ    

1 เร่ือง 
 

2 เร่ือง 
 

1 เร่ือง 
 

1 เร่ือง 
  

 
   

1 เร่ือง 
หำรือ
ผ่ำน
ระบบ 

Online 

  
1 เร่ือง 
หำรือ 
ผ่ำน 
ระบบ 

Online 

 กปค.4 
(ตำมพื้นที่
รับผิดชอบ) 

 
 

 3.6 งำนด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรประชุมรว่มกับจังหวัด 
และหน่วยรำชกำรอื่น เป็นต้น 

        
2 ครั้ง 

2 
มี.ค. 64 

สตูล 
22-24 
มี.ค. 64 
นรำธวิำส 

 

 
1 คร้ัง 
สวนป่ำ
พระ 
นำมำ 
ภิไธย 

(ส่วนที่ 1) 
 

    
1 คร้ัง 
ติดตำม
งำน 

ไก่อูติง 
ยะลำ 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 

 

 
3 ครั้ง 

ประชุมเตรียม 
กำรแผนงำน 
ป่ำทุ่งทะเล 

กระบี่ 
(1 ครั้ง) 

 
เตรียมกำร
รับเสดจ็ 

 
น้ ำดื่ม ตชด. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ               ธเนศ, 
รุ่งรัตน์,

กมลวรรณ 
 4.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

     (เดือนละ 1 ครั้ง)   
   

1 คร้ัง 
28-30 
ต.ค. 63 

  
1 คร้ัง 
23-25 
ธ.ค. 63 

 

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

   
 

   
1 คร้ัง 
ผ่ำน
ระบบ 

Online 

 
1 คร้ัง 
ผ่ำน
ระบบ 

Online 

 
 

 

 4.2 งำนชมศูนย์ศึกษำฯ               
1 คร้ัง 

 

5. ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนา 
พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 

              อภิศักดิ์, 
ณัฐวุฒิ,ชฎำธร 

 5.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

   
 

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

  
  
 

 
1 ครั้ง 
23-24 

ก.พ. 64 

   
 

 
1 คร้ัง 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 

 
1 คร้ัง 
(ผ่ำน
ระบบ 
Online) 

 
 

  

6. การติดตามและจดัท ารายงานประจ าป ี2564             
 
 
 
 
 
 
 
 

  กปค.4 

หมายเหตุ ช่วงเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ ์และช่วงเดือนเมษายน – กนัยายน 2564 เป็นการปฏิบตัิงานในลกัษณะ Work From Home 

 

ติดตำม/ประสำน
ข้อมูลผ่ำนทำงระบบ 

Online และ
แอปพลิเคชั่นใน

โทรศัพท์มือถือ/เมลล ์
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กองกิจกรรมพิเศษ 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มแผนงาน) 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , รัฐบาล                
 1.1 การจัดท ารายงานเพื่อทูลเกล้าฯ และรายงาน 

นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องฯ หรือ ผลการสนับสนุน
งบประมาณโครงการอันเนื่องฯ 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 1.2 สรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 2.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง./พิศมัย/นาร/ี
กอบลาภ         

3. งานประจ า                

3.1 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.                

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

 2) จัดท าและรวบรวมค าสั่งคณะกรรมการ กปร. 
และที่เกี่ยวข้อง 

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

3.2 งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (2,500 ล้านบาท) 

               

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

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

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

 4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากส านัก
งบประมาณ 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ 
กปร. อนุมัติเป็นรายงวด 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 6) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง สตง.
  

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2564 ในส่วนของงบ
ปกติและงบกลาง 

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอก.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

3.5 งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รบัมอบหมายฯ                

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



 
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 

เนื่องมาจากพระราชด าริ (งบบริหารส านักงาน 
กปร) 

กอบลาภ 

 2) โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกฯ 

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

3.6 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

               

 1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 2) การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและ
ติดตามผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 3) การติดตามงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกฯ ของคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ 

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

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

              ผอก.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

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

               

3.7 งานจัดท ารายงานประจ าปี 2563 ของ 
ส านักงาน กปร. 

              ผอก.ผง/ 
กอบลาภ 

3.8 งานรวบรวมปรบัปรุงข้อในระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กปร. 

               

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

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

นารี/สาลินี/กอบลาภ 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มวิเทศสัมพันธ์) 

 

 

 



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

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

 1.1  งานขยายผลและเผยแพร่แนว
พระราชด าร ิ

               

 1.1.1 โครงการความร่วมมือตามแนว
พระราชด าร ิ

               

 1) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์
จากหญา้แฝก ฯ 

       รายงานความ
ก้าว 

หน้า ICV 7 

      กกว. –› กผย. 

 2) โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเกษตร  
เลโซโท ฯ 

     ประชุมเมื่อ 
15 ม.ค. 

64 

ประชุมเมื่อ 
22 ก.พ. 

64 

  ประชุม
เมื่อ 

20 พ.ค. 
64 

     

 - แปลวิดีทัศน์ส าหรับใช้พิธีเปิด ICV-7             20 
ส.ค. 
64  

ก าลัง
ด าเนิน
การ  

 

 - การคัดเลือกอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการเลโซโท 

            7 
ก.ค. 
64 

24 
ส.ค. 
2564 

16 ก.ย. 
64 

 

 3) โครงการตองกา 
- จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการให้ ลปร. ทราบ 

          28 มิ.ย. 
64 

    

 4) การประชุมคู่มือการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

    21 ม.ค. 
64 

   9 เม.ย. 64  8 มิ.ย. 
64 

9 
ก.ค. 
64 
 

(ด าเนิ
นการ
แล้ว
เสร็จ) 

  

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง 

 1.1.2 การจัดการศึกษาดูงานให้ตา่งชาติ  
การบรรยายและอ านวยความสะดวก  

               

2. 1) การประสานการศึกษาดูงาน    
(แผน 8 คร้ัง) 

              ไม่เป็นไปตาม
เป้าเนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 

 2) การจัดการบรรยายสรุปให้คณะต่างชาติ  
(แผน 8 คร้ัง) 

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

      ไม่เป็นไปตาม
เป้าเนื่องจาก
สถานการณ์ 
Covid-19 

 1.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
องค์กร 

               

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

  
87,450 

            
23-27 
ส.ค. 
64 

  

3 งานประจ า                

 2.1 แปลข่าว/กิจกรรมเว็บไซต์ 
- ข่าวการบรรยาย ม.ขอนแก่น 

    
3 พ.ย. 63 

            

 - ข่าวการบรรยาย ม.บูรพา        19 มี.ค. 64        

 - ข่าวการบรรยาย ม. ขอนแก่น          10 
พ.ค. 
64 

     

 - ข่าวอบรมภาษาอังกฤษ              2 ต.ค. 
64 

  

 2.2. แปล/ตรวจสอบการแปล                 

เตรียมการอบรมและจัดท าหนังสือ
ประกอบการอบรม 



 
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 

- บทวีดีทัศน์โครงการศึกษาวธิีการฟื้นฟทูี่ดิน
เส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม ฯ 

ส่งมอบงาน 
29 ธ.ค. 63 

 - หนังสือทศมราชา        - ส่งบทน า 11 
มี.ค. 64 

    ส่งมอบ
งาน 8 
ต.ค. 
64 

  

 2.3 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ ์
- มอบหนังสือและโปสเตอร์ให้กบั CIRDAP 
ประเทศบังคลาเทศ  
 
 
- มอบหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงให้กบักระทรวง
การต่างประเทศ  

      
 
 
 
 

24 ม.ค. 64 
จ านวน 120 
ชิ้น 

 
24 ม.ค. 
64 จ านวน 
55 ชิ้น 

        

 

N:\กผว\@แผนปฏิบตัิการ กปร._ActionPlan\แบบฟอรม์ 1 ผล.docx 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มนิติการ) 

 

 

 



รายงานผล 

ผลปฏิบัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 2564  
ส านักงานเลขาธกิาร กลุ่มนิติการ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อภิสรา 
(กลุ่มนิติการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

• งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, ผู้บริหาร  
 1. การพิจารณาร่างกฎหมายภายในส่วนราชการ 

     เพื่อปรับใช้บังคับกับโทษปรับพินัย (ไม่ใช่โทษ 
     อาญาหรือโทษทางปกครองและไม่ท าให้เสีย 
     ประวัติ) 

                              ยังคงอยู่ระหว่างการประกาศใช้บังคับ 
 

 2. การเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อก าหนดขั้นตอน 
     การด าเนินการชั้นบังคับคดีทางปกครอง 

ใชม้าตรการบงัคบัทางปกครองโดยฟอ้งคดีตอ่ศาลขอใหพ้ิพากษาใหเ้จา้หนา้ที่ชดใชเ้งินและบงัคบัตามค าพิพากษา 

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

                                ยังคงอยู่ระหว่างการประกาศใช้บังคับ 

 4. การตรวจร่างกฎหมายท่ีจ าเป็นตาม พ.ร.บ.  
     หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ 
     ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

 

• งานประจ า  
 1. การให้ความเห็นด้านกฎหมาย     
 2. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 

     และหน้ีของต าแหน่งผู้บริหารตาม 
     กฎหมาย ป.ป.ช. (ผู้บริหาร 1 ราย) 

  
กรณีพ้นจากต าแหน่ง 

 

        

 3. รายงานผลประจ าปีต่อหน่วยงานอื่น ๆ  
     - เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
     - การส่งข้อมูลเข้าประกวดรางวัลความรับผิด 
       ทางด้านละเมิดและแพ่งระดับกรม 

 
 

 4. คดีปกครอง รอฟังค าพิพากษา 

 5. คณะกรรมการต่าง ๆ  
      - เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 

แบบฟอร์มที่ 1 

ผู้แทนกลุ่มนติิการ: อภสิรา แสงเพยีงจันทร์ 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารงานทั่วไป) 

 

 

 



นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
โครงการต่างๆ 120000
โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ แผน
1.1 ถวายเป็นพระราชกุศล  เน่ืองในโอกาส
วันคล้าย         วันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(ร.9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 

#

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน 41400

41400 ผล

แผน 70000

70000 ผล

ท่ี โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท) หมาย

เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

1

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

 

3 โครงการ "เราท าความดี เพ่ือลดภัย
ส่ิงแวดล้อม"
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระ
พรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2 เมษายน 2564
1.3 ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระ
พรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

เล่ือนการจัดโครงการเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

เล่ือนการจัดโครงการเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ

ยกเลิกการจัดโครงการเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา
 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ

ยกเลิกการจัดโครงการเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา
 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ

แบบฟอร์มท่ี 
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

งานอาคารสถานท่ี

แผน

ผล

5 งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบต่าง ๆ
 ตกแต่ง 
และซ่อมแซม ของอาคาร ประจ าปี 2564

1771700 แผน

- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองถ่ายเอกสาร 250000 250000
- งานจัดเก็บเอกสาร 250000 250000
- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ

246421 340000

- งานก าจัดปลวก มด แมลงสาบ 55000 60000
- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบลิฟท์ 64200 75000
- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
บ าบัดน้ าดี-น้ าเสีย และป๊ัมน้ า

66340 120000

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบ และ
ซ่อมแซมระบบ CCTV เปล่ียน UPS CCTV

80250 100000

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

18725 25000

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า (หม้อแปลงไฟฟ้า)

40660 50000

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
ตู้สาขาโทรศัพท์

94374 95000

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบ
สัญญาณอัคคีภัย (ไฟ Alarm)

41730 46000

- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ

186875.5 110200
- งานดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์
 และจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ
งานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

228614.03 100000

- งานจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ภายใน ภายนอก 885007.43 150500

4 การเปล่ียนถ่ายน้ าคลองแก้มลิง

ผล

ณัชญ์
วลัช

นายช่าง
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

งานจ้างต่อเน่ือง

แผน 1230000
1230000 ผล

แผน 1033200
1033200 ผล

การจัดงานพิธีการต่าง ๆ 

แผน

ผล

แผน
9,999

(เงิน
สวัสดิการ)

#
ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

การเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

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

7 งานจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 7 คน
(1 ต.ค. 63 -30 ก.ย. 64)

12 ร่วมพีธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทว
มหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4) 1 ตุลาคม 2563

ผอก.ชบ.
ณัชญ์
วลัช
กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

13 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุด
เทียนน้อมร าลึกเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

14 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุด
เทียนน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ร.5) 23 ตุลาคม 2563

8 จัดพิธีท าบุญเล้ียงพระ ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่
 พ.ศ. 2564

ผอก.ชบ.
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

9 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ
ราชอัธยาศัย
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

10 จัดพิธีรดน้ าขอพร เน่ืองในวันสงกรานต์ พ.ศ.
 2564

11 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน กปร.
 พ.ศ. 2564

งดจัดกิจกรรมเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้

งดจัดกิจกรรมเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

ผล

ผอก.ชบ.
ณัชญ์
วลัช
กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

14 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุด
เทียนน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ร.5) 23 ตุลาคม 2563
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

15 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราช
สดุดี และถวายบังคม เน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ผอก.ชบ.
ณัชญ์
วลัช
กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

16 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินิ เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 
พุทธศักราช 2564 

17 ร่วมพีธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระ
บรมราชา            นุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 19 มีนาคม 

18 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ 
พระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ ร. 1 สะพาน
พระพุทธยอดฟ้า เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2564

19

23 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2564

ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันฉัตรมงคล

20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 256421 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8) พระ
อัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563

22 ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวาย
พระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เน่ือง
ในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

Page 5



นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

ผล

ผอก.ชบ.
ณัชญ์
วลัช
กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

23 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2564

ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19 โดยการจัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเคร่ืองราชสักการะ ประดับธงชาติและธง

สัญลักษณ์ และจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

แผน

ผล

แผน

ผล

งานยานพาหนะ 

แผน 576000

386734.96 ผล

แผน

12685.92 ผล

แผน

52000 45,500 (สวัสดิการ) ผล

แผน 262100

124438.63 ผล

งานธุรการและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน 10000

24 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2564

ผอก.ชบ.
ณัชญ์
วลัช
กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี
 ชบ.

25 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช
กุศล ถวายแจกันดอกไม้สด และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 12 สิงหาคม 
2564 

ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด19 โดยการจัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระ
บรมฉายาลักษณ์ พร้อมเคร่ืองราชสักการะ ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ 

และจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

30 การท าลายเอกสาร
ผอก.ชบ.
กุลวดี

31 การรายงานเอกสารลับต่อ ลปร.

26 งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ศิริพร
ณัฐวุฒิ

27 ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์

28 ต่อประกันประเภท 3 Plus

29 งานจ่ายวัสดุเช้ือเพลิง (น้ ามันเช้ือเพลิง)

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

ผอก.ชบ.
กุลวดี

เล่ือนจัดกิจกรรมเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

0 ผล

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

ผอก.ชบ.
กุลวดีงดประชุมเน่ืองจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้

ไม่สามารถด าเนินการได้ และปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือฯ
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

แผน

ผล

สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค แผน

- ค่าโทรศัพท์ 463971.62 656600

- ค่าน้ าประปา 39653.38 53100

- ค่าไปรษณีย์ 230982 193100

- ค่าไฟฟ้า 2633441.84 2958800

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

34

ศิริพร
สายตา
จันทิมา

35 รับ-ส่งเอกสารโดยรถน าสารและทาง
ไปรษณีย์

ศิริพร
สายันต์
ณัฐวุฒิ

36 สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการท่ีใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานของส านักงาน กปร. ศิริพร

33 ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารท้ังภายในและ
ภายนอก
ส านักงาน กปร.

จตุพร
สายตา

39 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ า
ของส านักงาน กปร. ประจ าปี ต่อ
คณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า

ผอก.ชบ.
กุลวดี

40 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยของส านักงาน กปร. ส่งกรม
ควบคุมมลพิษ

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

ผอก.ชบ.
สายตา

38 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้
พลังงานในภาคราชการของส านักงาน กปร.
ส่งส านักนโยบายและแผนพลังงาน

ผอก.ชบ.
ศิริพร

ผล

ในส่วนของค่าโทรศัพท์มียอดการเบิกจ่ายต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2564 เน่ืองจาก
ใบแจ้งค่าใช้บริการในเดือนกันยายน ชบ .ยังไม่ได้รับจาก AWN และ TOT CAT
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นางอรสา สุวรรณประทีป ผอก.ชบ.

งบปกติ งบกลางงบอ่ืนๆ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท) หมาย
เหตุ

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

แผน/ผล
งบประมาณ (บาท)

แบบฟอร์มท่ี 

ผล

แผน
150000 16000

## ##
ผล

ผอก.ชบ.
กุลวดี

40 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยของส านักงาน กปร. ส่งกรม
ควบคุมมลพิษ

41 แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ
ส านักงาน กปร. (BCP) : การด าเนินงาน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ผอก.ชบ.
   โสภิ
ตา      
 กุลวดี

ไม่ได้ด าเนินการจัดเก็บขยะ เน่ืองจาก
อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ และปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือฯ

Page 10
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ) 
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

 

 



~ 1 ~ 
 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศษ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  

 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง              

1. งานประจำ                

 1.1 การประชมุคณะกรรมการ
บริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ  

57,000 - 22 ต.ค.  
(57,000) 

           สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.2 การประชมุหารือ
คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
ด้านวิชาการฯ  
 

15,220 -   28 ธ.ค. 
(6,868) 

  12 มี.ค. 
(8,352) 

      สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.3 การประชมุหารือร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 
 
 
 

1,550 -    20 ม.ค. 
(กฟผ.525) 

26 ม.ค. 
(พช. 525) 

 2 มี.ค. 
(500) 

      สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
ฐิติวรดา 

 1.4 การจ้างเหมาบริการใน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล จำนวน 
1 ตำแหน่ง 
 

180,000 - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สุทัศน์/ แพรฤดี 

แบบฟอร์มที่ 2 

 



 
 

~ 2 ~ 
 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง              

 2. งานตามนโยบาย                
 2.1 การประชุมหารือเมลด็พันธุ์ 

เพื่อพระราชทานของศูนย์ศึกษาฯ 
- -        18 

พ.ค. 
    สุทัศน์/อรพรรณ/

แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 2.2 การประชุมหารือจัดทำแผน
แม่บทฯ 

- -         29-30 
มิ.ย. 

1-2 ก.ค.   สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 2.3 การประชุมหารือตดิตามการ
ดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ  

28,628 -            1 ก.ย. 
(อ่าวคุ้งกระเบน

8,737) 
8 ก.ย. 

(เขาหินซ้อน 
1,250) 

14 ก.ย. 
(ภูพาน 
1,247) 

23 ก.ย. 
(ห้วยฮ่องไคร้ 

8,693) 
29 ก.ย. 

(ห้วยทราย
8,701)  

สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 



 
 

~ 3 ~ 
 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

งบปกต ิ งบกลาง              

 2.4 การประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนแม่บทฯ 

3,875 -            30 ก.ย. 
(3,875) 

สุทัศน์/อรพรรณ/
แพรฤดี/ตติยา/
บุรินทร์/ฐิติวรดา 

 รวมท้ังสิ้น 286,273 -              

หมายเหตุ : สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ได้อย่างท่ีเคยดำเนินมา และไม่

สามารถจัดประชุมที่มผีู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากได้ จึงทำให้โครงการที่เป็นแผนงาน/กิจกรรมประจำทีต่อ้งลงพื้นติดตามงาน และจดัประชุมบางส่วนไมส่ามารถดำเนินการได้ เช่น การประชุม

ศูนย์ฯ สญัจร การติดตามผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการฯ การประชุมพิจารณาแผนงาน/งบประมาณด้านวชิาการฯ เป็นต้น  
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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 ิ
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กองประชาสัมพันธ์ 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม  กองประชาสัมพันธ์   

 
                                                                                                ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม   นางอรอนันต์ วุฒิเสน   

ที ่
 

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

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

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
1. โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริทางส่ือวิทย ุ
1,147,889  จัดท า 

TOR 
 จัดจ้าง          วิไล/วิชุพร 

2. โครงการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ  
ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ 

1,341,000  จัดท า 
TOR 

 จัดจ้าง          วิไล/พัณณิตา 

3. โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
RDPB Camp รุ่นที่ 11 

1,783,725  จัดท า 
TOR 

จัดจ้าง           เบญจรัตน์/ประทีป 

4. โครงการจัดการเสวนา/นิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิ
สวนหลวง ร.9 

604,735  จัดจ้าง            วิชาญ/พิสิทธิ ์

 รวม 4,877,349               

 

แบบฟอร์มที่ 1 

จัดโครงการแล้วเสรจ็ 

เผยแพร่แล้ว จ านวน 34 ตอน 

เผยแพร่แล้ว จ านวน 9 ตอน แบ่งออกเป็นความยาว 2 นาที 6 ตอน  
และความยาว 5 นาที 3 ตอน 

ปรับรูปแบบกิจกรรมที่ 1 เป็นรูปแบบออนไลน์ อยู่ระหว่างด าเนินการ / ยกเลกิกจิกรรมที่ 2 และงบประมาณงวดงานที ่3 
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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)
 -  - แจ้ง

เวียน
เร่ิมให้

ผอ.สท. / พส.

ผล เสนอท่ีประชุมคณะท างานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศส านักงาน 
กปร. ให้พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องด าเนินการใช้ระบบฯ ตาม
ภารกิจ และปรับแผนการพัฒนาระบบฯ ระยะท่ี 2 ย้ายไปในปีงบประมาณ 2565

ทดสอบ/น าเข้าข้อมูล *ปรับแผนเพัฒ
นาระบบฯ ระยะ
 2 ไปในปี 2565

(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุเพ่ือพระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

 -  งานต่อเน่ือง ปรับแก้
ระบบ
เพ่ิม

ทดสอบ
การใช้
งาน

แจ้งให้
ศูนย์ฯ 
เร่ิมใช้
งาน

ผอ.สท. / พส.

ผล ด าเนินการตามแผน (ทดสอบระบบพร้อมท้ังจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาฯ และเจ้าหน้าท่ี กปร. ท่ีเก่ียวข้องแล้ว  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม
 2564 ให้ระยะเวลาศูนย์ศึกษาฯ ทดสอบการใช้งานระบบฯ 1 เดือน) ปรับ
แผนการเร่ิมใช้งานระบบฯ ในเดือนมิถุนายน 2564 (รับข้อมูลการก าหนดบัญชี
ผู้ใช้งานจาก กศข. วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือแจ้งบัญชีผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านระบบฯ ไปยังศูนย์ศึกษาฯ ท้ัง 6 แห่ง ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 เพ่ือ
น าเข้าข้อมูลต้ังแต่ปี 2562-2564)

ปรับแก้
ระบบ
เพ่ิม

ทดสอ
บการ
ใช้งาน

อบรม
ผู้ใช้งาน

แจ้งให้
ศูนย์ฯ 
เร่ิมใช้
งาน

*ปรับแผน
เฉพาะการเร่ิมใช้

งาน

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานต่อเน่ือง อบรม
การ
ใช้งาน

ผอ.สท. / พส. *เป็นตัวช้ีวัด

ผล ด าเนินการตามแผน (ทดสอบระบบแล้ว พร้อมท้ังจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาฯ และเจ้าหน้าท่ี กปร. ท่ีเก่ียวข้อง เม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2563 รับข้อมูลการต้ังบัญชีผู้ใช้งานจาก กศข. 25 มีนาคม 2564 และ 
ศสท. มีหนังสือแจ้งบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านระบบฯ ไปยังศูนย์ศึกษาฯ ท้ัง 6 
แห่ง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2564)

อบรม
การ
ใช้งาน

แจ้ง
ให้
นักวิจัย
ศูนย์ฯ
เร่ิมใช้
งาน

*ปรับแผน
เฉพาะการเร่ิมใช้

งาน

(4) การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดต้ัง Internet Leased Line ในศูนย์
ศึกษาฯ ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. ในระยะท่ี 3

 -  งานต่อเน่ือง 
สนับสนุนงบประมาณ
โดย ส านักงาน กสทช.

ผอ.สท. / พส.

นางสาวสมลักษณ์  บุนนาค  ผู้อ านวยศูนย์สารสนเทศ   

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

หมายเหตุ

งานนโยบายของรัฐบาล ผู้บริหาร 

ทดสอบ 
น าเข้าข้อมูล

ประชุมหารือ
ประเมินผล

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระยะท่ี 2

อบรมผู้ใช้งาน

ทดสอบระบบ
เสร็จ

แจ้งให้นักวิจัย
ของศูนย์ศึกษา

 เร่ิมใช้งาน
ทดสอบระบบ

เสร็จ

ประสานการการติดต้ัง internet ของศูนย์ศึกษาฯ ท้ัง 6 แห่ง พร้อมท้ังติดตามผลการด าเนินงาน

ผลการปฏิบัติการประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์สารสนเทศ
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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.2563 พ.ศ.2564
หมายเหตุ

ผล ด าเนินการประสานงานต่อเน่ือง แจ้งศูนย์ศึกษาฯ และหน่วยต้นสังกัดให้เตรียม
งบประมาณรองรับ ปรับแผนยกเลิกการด าเนินงานในระยะท่ี 3 เน่ืองจาก
ส านักงาน กสทช. ไม่สนับสนุน ประสานการโอนครุภัณฑ์ระหว่างกรม

*ปรับแผนยกเลิก

2
2.1 การด าเนินตามยุทธศาสตร์
(1) ด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของส านักงาน กปร. (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2562-2564
 -  - 

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
(2) จัดท าร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของส านักงาน กปร. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 

2565-2567)
 -  - 

ผล ด าเนินการเสนอกรอบการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทฯ ในคณะท างานฯ แล้ว 
ด าเนินการต่อเน่ือง และปรับแผนแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ 2565

คทง.ฯ 
เห็นชอบ
กรอบฯ

(3) สนับสนุนงานตัวช้ีวัดของ ส านักงาน ก.พ.ร.  - -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (ตัวช้ีวัด eService ของกรม)
2.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวพระราชด าริและโครงการอันเน่ืองฯ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
 -  - 

(1) ผลิตส่ือแอนนิเมช่ันองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - × × × ×
ผล ด าเนินการแล้ว 2 เร่ือง ห้วยทราย/พิกุลทอง รูปแบบชีวิตทีไม่ยากจน (รวม 4 คลิป) × × - -
(2) การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - 
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง

3
3.1 ประชุมคณะท างาน
(1) ประชุมคณะท างานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศของส านักงาน กปร.  - - ×
ผล ด าเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ×
(2) ประชุมคณะท างานพัฒนาห้องสมุด  - - ×
ผล มิได้มีวาระส าคัญท่ีจะประชุม -
3.2 การพัฒนาห้องสมุด
(1) ด าเนินการจัดการรับหนังสือเข้าห้องสมุดใหม่ พร้อมท้ังบริหารจัดการ  - -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง จัดพิธีเปิดห้องสมุด ดร.สุเมธฯ ใหม่ในวันท่ี 9 กันยายน 2564
(2) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด  - -

ผอ.สท. / 
พส./ พท.

งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส. *ปรับแผน

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / 
สุทัศน์

*ปรับแผน

ผอ.สท. / 
สุทัศน์

งานประจ า

ผอ.สท. / พส.
 / พท.

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.
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หมายเหตุ

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง ยืมคืนหนังสือ 355 คร้ัง/เล่ม ลงข้อมูลหนังสือใหม่ (ห้องสมุด
โครงการอันเน่ืองฯ และห้องสมุด ดร.สุเมธฯ รวม จ านวน 2,257 เล่ม

(3) จัดจ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์ 180,000     - ×
ผล ด าเนินการจัดจ้างตามแผน ×
3.3 การจัดท าแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT
(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ
 -  - 

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง

(2) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  -  - 
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง

3.4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ของส านักงาน กปร.      302,000  - 

(1) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ/การใช้งานในระบบ
สารสนเทศของส านักงาน กปร. 4 หลักสูตร

 - 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการโครงการอัน
เน่ืองมาจาก พระราชด าริ (ระบบฐานข้อมูลกลาง)

×
*ปรับแผน

ผล ปรับแผนฯ ด าเนินการในปีงบประมาณ 2565              -   -
 - หลักสูตร “การบริหารจัดการ Internet ส าหรับเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบของศูนย์
ศึกษาฯ"

×

ผล ด าเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2564 (1,850) ×
 - หลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)"

×

ผล ด าเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 (22,400) ×
 - หลักสูตร “การใช้งานระบบเมล็ดพันธ์ุเพ่ือพระราชทานและปัจจัยการผลิตของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ"

×

ผล ด าเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2564 (19,978) ×
 - หลักสูตร “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพ่ือ
สนับสนุนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์" -

ผล ด าเนินการแล้ว เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 (7,200) ×
(2) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร - *ปรับแผน

 - หลักสูตร "ก้าวทัน Thailand 4.0" -           ×
 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS" -           ×
 - หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC" -           ×

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส. ไม่มีแผน 
เพ่ิมตาม

สถานการณ์ 
โควิด
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ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ

ผล ปรับแผน ยกเลิกตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -           
3.5 การน าข้อมูลเข้าระบบ
(1) ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ส านักงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน และน าเข้าประกาศ/ ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 - -

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
(2) ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ  - -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
(3) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนหน้า Desktop  - -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
3.6 การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
(1) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาเว็บไซต์ส านักงานฯ rdpb.go.th - 470,000    × × × ท าสัญญา ×
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (สัญญาจ้าง 1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 65) × × × ท าสัญญา ×
(2) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)
71,600      - จัดจ้าง

×

*ปรับแผน

ผล ด าเนินการจัดจ้างคร้ังแรก (สัญญาจ้าง 3 พ.ค. 64 - 2 เม.ย. 65) จัดจ้าง
×

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

 - 430,000    
× × × ท าสัญญา ×

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (สัญญาจ้าง 1 พ.ค. 64- 30 เม.ย. 65) × × × ท าสัญญา ×

(4) โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)      150,000 - ท าสัญญา × × × ×
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64) ท าสัญญา × × × ×
(5) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ RDP Library        90,000 - ท าสัญญา × × × ×

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง ท าสัญญา × × × ×
(6) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุพระราชทานและ

ปัจจัยการผลิต
     187,250 

จัดจ้าง × × ×
*ปรับแผน

ผล ด าเนินการจัดจ้างคร้ังแรก (1 เม.ย. 64-31 มี.ค. 65) จัดจ้าง × ×   

3.7 การบ ารุงรักษาระบบ Hardware และ Network
(1) ดูแลระบบเครือข่าย              -   -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              -   -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส. 1 พ.ค. 64- 30 
เม.ย. 65

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พท. 
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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.2563 พ.ศ.2564
หมายเหตุ

(3) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 1 ผอ.สท. / พท.

 - เคร่ืองแม่ข่ายแบบท่ี 1 (1 เคร่ือง) 130,000     -
 - เคร่ืองแม่ข่ายแบบท่ี 2 (1 เคร่ือง) 350,000     -
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (2 ลิขสิทธ์ิ) 56,000       -
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟฟฟิกและมัลติมีเดียข้ันสูง (2 เคร่ือง) 490,400     -
 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (160 เคร่ือง) 400,000     -

ผล ด าเนินการขออนุมัติ 7 ธ.ค. 63 ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
(4) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 2 

 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (40 เคร่ือง)              -   100,000     ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือ 1 มี.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนแผน
(5) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 3 รองรับ Work from Home  (เงินเหลือจ่าย) ผอ.สท. / พท.

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมระบบปฏิบัติการ (11 เคร่ือง) 321,695     -
 - แท็ปเล็ต IPAD Air (Wifi+Cellular) 64 GB  (7 เคร่ือง) 163,282     -
 - ดินสอส าหรับแท็ปเล็ต Apple Pencil รุ่นท่ี 2 (4 แท่ง) 17,120       -

ผล ด าเนินการขออนุมัติ 30 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
(6) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 4 ถูกตัดงบ65+รองรับWorkfromHome  (เงินเหลือจ่าย) ผอ.สท. / พท.

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 1 พร้อมระบบปฏิบัติการ (3 เคร่ือง)      474,000 
 - อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก External Storage (1 เคร่ือง)      570,000 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ (20 เคร่ือง)     676,000 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล (14 เคร่ือง)      361,200 
 - แท็ปเล็ต IPAD Air (Wifi+Cellular) 64 GB  (9 เคร่ือง)      209,934 
 - ดินสอส าหรับแท็ปเล็ต Apple Pencil รุ่นท่ี 2 (4 แท่ง)        17,120 

ผล ด าเนินการขออนุมัติ 6 ส.ค. 64 Bidding แล้วได้ผู้ชนะ 5 รายการ (รอส่งมอบ) 
คงเหลือ 1 รายการ

(7) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 5 ส าหรับห้องประชุมใหม่  (เงินเหลือจ่าย) ผอ.สท. / พท.

 - เคร่ืองขยายสัญญาณภาพวีดีโอความละเอียดสูง (1 เคร่ือง)        21,900 
 - สายเช่ือมต่อสัญญาณภาพชนิด HDMI จ านวน (10 เส้น)         2,228 
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณจ่ายไฟผ่านสายแลน ขนาด 5 ช่อง (1 เคร่ือง)         1,690 
 - กล่องแปลงสัญญาณภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมสาย (1 เคร่ือง)         2,540 

ผล ด าเนินการขออนุมัติ 13 ก.ย. 64 จัดซ้ือเรียบร้อยแล้วครบ 4 รายการ        28,358 
(8) โครงการจัดซ้ือ Antivirus 200,000     -           จัดซ้ือ ผอ.สท. / พท.

*ไม่มีในแผน
ปรับเพ่ิมตาม
สถานการณ์ 

โควิด

*ไม่มีในแผน
ปรับเพ่ิมตาม
สถานการณ์ 

โควิด

*ไม่มีในแผน
ปรับเพ่ิมตาม
สถานการณ์ 

โควิด
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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.2563 พ.ศ.2564
หมายเหตุ

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง จัดซ้ือ

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

จัดจ้าง
×

× ×
ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (เร่ิม 1 เม.ย. 64) ×
จัดจ้าง

×
× ×

(10)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย      460,000 -          × จัดจ้าง ×
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (เร่ิม 23 เม.ย. 64) × จัดจ้าง ×
(11)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ิมเติม  - 314,985    × × จัดจ้าง ผอ.สท. / พท.

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (1 มี.ค. 64- 28 ก.พ. 64) × × จัดจ้าง

(12) โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line)    1,250,000 - ท าสัญญา

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง ท าสัญญา

(13) โครงการเช่าพ้ืนท่ีวาง Web Server      180,000 -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
(14) สาธารณูปโภคอ่ืนๆ      321,000 
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
(15) โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ส าหรับการประชุม/เสวนา/อบรม ออนไลน์ MS Teams        30,816 -

ผล ด าเนินการต่อเน่ือง (จัดซ้ือจ านวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 - 3 เดือน, คร้ังท่ี 2 - 9 เดือน)
(16) โครงการเช่าระบบควบคุมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (V-Cube : ZOOM) 

พร้อมอุปกรณ์
 (เงินเหลือ

จ่าย)
- -

ผล ขออนุมัติ 8 มิ.ย. 64 ด าเนินการจัดจ้าง (คร้ังแรก) แล้ว      208,650 จัดจ้าง

3.8 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (วัสดุซ่อมแซมและอัพเกรด) 230,000     -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
3.9 งานจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  - -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
3.10  งานบริหารงานท่ัวไป  - -
(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -
ผล ด าเนินการต่อเน่ือง
(2) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์)  - 165,600    ท า

สัญญา
×

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

*ไม่มีในแผน
ปรับเพ่ิม

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท.

ผอ.สท. / พส.

ผอ.สท. / พท.

ผอ.สท. / 
สุทัศน์

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.2563 พ.ศ.2564
หมายเหตุ

ผล ด าเนินการต่อเน่ืองและปี 64 จัดจ้างแล้ว (สัญญา 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65) ท า
สัญญา

     

(3) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล)  - 165,600    ท า
สัญญา

×

ผล ด าเนินการต่อเน่ืองและปี 64 จัดจ้างแล้ว (สัญญา 1 มิ.ย. 64 -31 พ.ค. 65) ท า
สัญญา

×

รวมท้ังส้ิน   8,630,266   1,833,435 
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564

ผอ.สท. / พส.
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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 การติดตามพิพิธภัณฑ์โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

จัดท าร่าง
รายงาน

การติดตาม

ทูลเกล้า
ถวาย

รายงานฯ

ประชุม
คณะท างาน
ติดตามฯ 

คร้ังท่ี 1/64

ประชุม
คณะท างาน
ติดตามฯ 

คร้ังท่ี 2/64

ตต.

1.2 การติดตามการใช้ประโยชน์ 
(ฐานข้อมูลกลาง)

กตผ.

1.3 จัดท าข้อมูลสถานการณ์ด าเนินงาน
โครงการท่ีเกิดจากฎีกาท่ีเข้าแผนปกติ 
ปีงบประมาณ 2560-2563

ปผ.

1.4 จัดท าแนวทางรายงานข้อมูลศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

ปผ.

2 งานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน กปร.

ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
กองติดตามประเมินผล

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

ผู้รับผิดชอบ

งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ผู้บริหาร

พัฒนาระบบสารสนเทศ และน าเข้าข้อมูลติดตามการใช้ประโยชน์โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2564 เข้าระบบ

ติดตามและรวบวมข้อมูลจาก กปค. 1-4 / สรุปเสนอผู้บริหาร

รวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลของกองต่าง ๆ / สรุปความต้องการ / เตรียมการจัดประชุมหารือก าหนดแนวทาง

รวบรวมข้อมูลจาก กปค.1-4 และจัดท้ารายงานการปรับปรุงในโครงการพัฒนาแหล่งน ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริทูลเกล้าฯ  ถวายมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และมีการติดตามข้อมูลผลการด้าเนินงาน โดยไม่ได้ประชุมคณะท้างานฯ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิท 19

ประสานข้อมูลการใช้ประโยนช์โครงการอันเนื่องฯ น้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ และวิเคราะห์ประมวลผล ซึ่งได้ตามเป้าหมายขั นสูง 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการน้าเข้าข้อมูลโครงการอันเนื่องฯ และสถานะการใช้ประโยชน์ จ้านวน 2,285 โครงการเข้าระบบฯ 

และจัดท้ารายงานผลการติดตามการใช้ประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริจากระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการติดตามการใช้ประโยชน์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ประจ้าปี 2564

ประสานข้อมูล กปค.1 3 และ 4 และจัดท้ารายงานสถานการณ์ด้าเนินงานเสนอผู้บริหารสายงานเป็นข้อมูลติดตามผลการด้าเนินงาน

ประสาน กปค.1-4 เพ่ือรวบรวมสถานะของฎีกาที่ใช้แนวทางแก้ไขปัญหาตามแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 มี
จ้านวนทั งสิ น 46 ฎีกา และมีการติดตามผลการด้าเนินงานเป็นระยะ



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.

ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
กองติดตามประเมินผล

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

ผู้รับผิดชอบ

2.1 ประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษา 
(พ.ศ.2560-2654)

    319,300      250,000 รวบรวม
ข้อมูล

จัดท า
แบบสอบถาม

/ส่ง
แบบสอบถาม

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูล

เพ่ิมเติม

ร่างรายงาน สัมมนาฯ รายงาน
ฉบับสมบูรณ์

ปผ.

2.2  การประเมินผลโครงการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ าห้วยทรายชม้ินฯ

ได้รับแบบ วิเคราะห์ข้อมูล ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติม

ร่างรายงาน ประชุม รายงานฉบับ
สมบูรณ์

ปผ.

2.3 โครงการประเมินผลการพัฒนา
แหล่งน้ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ าป่าสักบริเวณเหนือเข่ือน    
ป่าสักชลสิทธ์ิ

    181,800   1,000,000 อนุมัติ
หลักการ

ปผ.

2.4 การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริของศูนย์ศึกษาฯ ภูพานฯ 
และศูนย์ศึกษาฯ พิกุลทอง

อนุมัติหลักการ จัดท า
แบบสอบถาม/
ประสานพ้ืนท่ี

ส่ง
แบบสอบถาม
ให้ศูนย์ศึกษาฯ

วิเคราะห์
ข้อมูล

ประชุมเชิง
ปฏัติการ
ตัวช้ีวัดฯ

ปผ.

2.5 การติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
ประจ าปี 2564

     147,500 ประชุม
ร่วมกับ 
กปค.1-4

จัดท าแบบ
ส ารวจข้อมูล

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูล

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูล

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูล

จัดท าสรุป
รายงานผล

ตต.

3 งานประจ า

จัดท าสัญญาจัดจ้าง/ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล/ประมวลผล/ประชุมเสนอร่าง/จัดท ารายงาน/ส่งรายงาน

ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ร่างรายงาน

คัดเลือกโครงการ/
รวบรวมข้อมูล

จัดท าคู่มือลงรัหส  และลง
รหัสข้อมูล

วิเคราะห์และแปรผล

ปรับแผนโดยด้าเนินการติดตามโครงการตามแผนปี 63 ให้แล้วเสร็จจ้านวน 4 โครงการ คือ
(1) โครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน ้าบริเวณภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

(2) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนลาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.หนองวัวแดง จ.ชัยภูมิ 
(3) โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.วังเหนือ จ.ล้าปาง และ

(4) โครงการอาคารอัดน ้าบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ปรับแผนไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิท 19

ด้าเนินการประเมินผลและจัดท้ารายงานการประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปี พ.ศ. 2560-2564 
และเสนอ เลขาธิการ กปร. ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยแล้ว โดยขณะนี อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผล

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริเพื่อพิจารณาต่อไป

มีการปรับแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิท 19 โดยมีเก็บข้อมูลเบื องต้นและอยู่ระหว่างจัดท้าร่างรายงาน

ด้าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้าเนินการ โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ถึง 8 ธันวาคม 2564



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.

ผลปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
กองติดตามประเมินผล

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

ผู้รับผิดชอบ

โครงการจัดท าตัวช้ีวัดโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

    471,500      250,000 ประชุม
คณะท างาน
ฯ ด้านจัดท า

รายงาน

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร
โครงการฯ

ลงพ้ืนท่ี
ติดตามตัวช้ีวัด

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ 
 และโครงการ 

พัฒนาห้วย
ลานฯ จังหวัด

เชียงใหม่

ลงพ้ืนท่ี
ติดตาม

ตัวช้ีวัดศูนย์
ศึกษาการ

พัฒนาเขาหิน
ซ้อนฯ 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนา

อ่าวคุ้ง
กระเบนฯ 

จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภู

พานฯ 
จังหวัด

สกลนคร

ลงพ้ืนท่ีติดตาม
ตัวช้ีวัด

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วย

ทรายฯ จังหวัด
เพชรบุรี และ
โครงการศึกษา
วิธีการฟ้ืนฟูเขา
ชะงุ้มฯ จังหวัด

ราชบุรี

ลงพ้ืนท่ี
ติดตามตัวช้ีวัด
ศูนย์พัฒนาการ
เกษตรภูสิงห์ฯ
 จังหวัดศรีสะ

เกษ
และศูนย์
ศึกษาการ
พัฒนาพิกุล

ทองฯ จังหวัด
นราธิวาส

ประชุม
คณะอนุกรรม

การ
โครงการฯ 
เพ่ือสรุปผล
 การติดตาม
ตัวช้ีวัด ท้ัง 5

 ด้าน

สรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูล

เบ้ืองต้น

การจัดท า
ระบบ

ฐานข้อมูล
และติดตาม
โครงการ
จัดท า

ตัวช้ีวัดฯ

ประชุม
คณะท างาน

ติดตามตัวช้ีวัด
ท้ัง 5 ด้าน 
เพ่ือสรุปผล

การ
ด าเนินงาน
ก่อนจัดท า
รายงาน

ประชุมเชิง
ปฏัติการ
ตัวช้ีวัดฯ

การจัดท า
ระบบ

ฐานข้อมูล
และติดตาม
โครงการ

จัดท าคัวช้ีวัดฯ

ตต.

ติดตามข้อมูลผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของทั ง 9 พื นที่ที่ท้าการเก็บข้อมูล โดยไม่ได้มีการลงพื นที่ของคณะท้างานฯ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิท 19



18 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ส านักงาน กปร. 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 

ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ที ่
 

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

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

 งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล  
1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

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

    

 ( 1 .1 )  การพัฒนาคู่ มื อประมวล
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
กปร. 

   
ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/
สาวิตร ี
  

 
ผล 
 

   
 

ด าเนินการตามแผน 

 
ส านักงาน

ก.พ. 
ร่างประมวล
จริยธรรม 

 

 
 

ด าเนินการตามแผน 

 
ร่าง

ข้อก าหนด
จริยธรรม 

 
 

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

    

แบบฟอร์มที่ 1 



ที ่
 

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

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

 (2.1) การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

   
ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

คณะท างาน 
ITA /ศิริ
ลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/
สาวิตร ี
  

 
 

 
ผล 

   ประสานขอขอ้มูลจากส่วนงานที่เกีย่วขอ้ง และ
เสนอคณะท างาน ITA พิจารณา 

 

 
 
 

รับทราบผล
การประเมิน 

 
 
รายงาน
ผลการ
ประเมิน 

ITA 
และ

เผยแพร่
ผลการ
ประเมิน 

ทาง
เว็บไซต์ 
ส านักงาน 

กปร. 

ลงทะเบียนการประเมิน
และน าเข้าขอ้มูล 

ประสาน ศสท.เผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 

ส านักงาน กปร. 

 

เก็บข้อมูลแบบวัด OIT 

 
เก็บข้อมูลแบบวัด IIT 

และ EIT 
 

 (2.2) การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติในภาครัฐ 
และการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
 

  

 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/
สาวิตร ี
 
 

- กิจกรรมเสียงตามสาย   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เดือนละ 1 เร่ือง 

 
 

ผล 

   
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 1 

 
 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 2 

 
 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 3 

 
 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 4 

 
 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 5 

 
 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 6 

 
 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 7 

 
 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 8 

 
 

 
เผยแพร ่
เรือ่งที่ 9 

 
 

เผยแพร ่
เรือ่งที่ 10 

 

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

ผล   ด าเนินการได้ตามแผนเผยแพร่ ธรรมะ Delivery รวม 12 เร่ือง 



ที ่
 

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

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

 - กิจกรรมการจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

  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 ์

 

 
 

ผล 

   
ด าเนินการได้ตามแผนจัดบอร์ประชาสัมพันธ์ รวม 6 เร่ือง 

จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 
เรื่องที่ 1 

พระราชด ารัส 
/พระราชด าริ 

 จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 
เรื่องที่ 2 

พระราชด ารัส 
/พระราชด าริ 

 จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 
เรื่องที่ 3 

พระราชด ารัส 
/พระราชด าริ 

 จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 
เรื่องที่ 4 

พระราชด ารัส 
/พระราชด าริ 

 จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 
เรื่องที่ 5 

พระราชด ารัส 
/พระราชด าริ 

 จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์ 
เรื่องที่ 6 

พระราชด ารัส  /
พระราชด าร ิ

 

 - กิจกรรมข้อความรณรงค์ทาง
หน้าจอ Desktop 
 

  
เผยแพรข่้อความรณรงค์ทางหน้าจอ Desktop เดือนละ 1 เร่ือง 

 
ผล 

   
ด าเนินการได้ตามแผน รวม 12 เร่ือง 

 
3.  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้น า

หลักการ  
“บวร: บ้าน วัด โรงเรียน” ไป
ขับเคลื่อน 

  

 

 

 (3.1) โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“สร้างองค์ความรู้ให้กับพลัง บวร 
เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการป้องกันการ
ทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   
ด าเนินการตามแผน 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/
สาวิตร ี
 

ผล                              ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 

     



ที ่
 

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

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

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

คุณธรรม จรยิธรรมในองค์กร  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจรติอย่างต่อเนื่อง 
(ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยทุธ์ท่ี 4.1 ข้อย่อยที่ (1) – (4)) 

    

 (4.1) คณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงาน กปร. 
 

  สรุปผลการด าเนินงานปี 
2563 

ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/
สาวิตร ี
  

ผล 
 

   
จัดประชุม 

คกก. 

 
ด าเนินการ 
ตามแผน 

เล่ือนการประชุม คกก.เนื่องจากสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด -19 

 (4.2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร.”  
รุ่นที่ 5 

150,000   จัดฝึก 
อบรม 

 ศิริลักษณ์/   
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/
สาวิตร ี
 

 
ผล 
 

   
ด าเนินการ 

การเตรียมจัดฝึกอบรม 
 

ชะลอการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด -19 ซ่ึงไม่สามารถคาดการณ์ 

ได้ว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อใด 

 (4.3) ส ารวจประเมินด้านส่งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจรติ 
ประจ าปี 2564 ของ ส านักงาน 
กปร. 

    
ส ารวจ 
ประ 
เมินฯ 

 
จัดท า

รายงาน
สรุปผล 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / 
ภูษณิศา/
สาวิตร ี
 
 

ผล 
   

 
 

 
ด าเนินการ 
ตามแผน 

 



ที ่
 

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

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

 งานประจ า 
5. 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 ี
 

 
ผล 
 

   
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

 
จัดส่ง

รายงาน 
ตาม

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

หมายเหตุ โครงการองค์กรคณุธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภายในและภายนอกองค์กร) ท่ีปรากฏตามแผนปฏิบัตริาชการ ส านักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 33 
ศปท. ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2561-2563 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 



ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน กปร. 

 
  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
ผู้รับผิดชอบ 

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

กลาง 
1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร, คสช., 

รัฐบาล 
8,400               

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

  ประชุม 
 

 
 

 
 

ประชุม   ประชุม   ประชุม  รายงาน 
12 เดือน 

ศิริลักษณ์,  
นพปฎล 
จิราภรณ์,  
เฉลิมพร, 

วิภารัตน์, อุไร 
ผล  675  ประชุม 

19 ต.ค. 
63 

  -        ประชุม 
14 ก.ย. 

64 

 

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

    รายงาน   รายงาน   รายงาน   รายงาน ศิริลักษณ์,  
นพปฎล 
วิภารัตน์ 

  
ผล      รายงาน 

 
  รายงาน 

 
  รายงาน 

 
  รายงาน 

 
 

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

100,000 
 
 

    
 

ฉบับที่ 1 

   
 

ฉบับที่ 
2 

   
 

ฉบับที่ 3 

   
 

ฉบับที่ 4 

 
 

ศิริลักษณ์,  
นพปฎล 
จิราภรณ์ 

ผล  จัดจ้าง 
56,700 

    ฉบับที่ 1 
(14,175 
บาท) 

    ฉบับที่ ๒  
(14,175 

บาท วันที่ 
11/6/64) 

 ฉบับที่ 3  
(14,175 

บาท วันที่ 
19/8/64) 

ฉบับที่ 4 
(14,175 
บาท) 

 

แผน -- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

              ศิริลักษณ์,  
นพปฎล 
กรกฎ 

 



  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
ผู้รับผิดชอบ 

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

กลาง 
ผล  7,495    ประชุม 8 

ธ.ค. 63 
   รวบรวม

ข้อมูล 
รวบรวม
ข้อมูล 

รวบรวม
ข้อมูล 

รายงาน    

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
 

               

แผน 2.1 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  
-เลขานุการคณะท างานฎีกาฯ 

4,200     ประชุม         ศิริลักษณ,์  
นพปฎล, กรกฎ 

ผล 

 

       รวบรวม
ข้อมูล
จัด
ประชุม  

ประชุม 
8 เม.ย. 
64 

      

แผน 

2.2 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  
-ติดตามผลฎีกาในภาพรวม 

  รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน สงป
301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน สงป
301 

รายงาน 
สงป301 

ศิริลักษณ,์  
นพปฎล, กรกฎ 

 
 

ผล    รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน สงป
301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน สงป
301 

รายงาน 
สงป301 

 

แผน -การจัดการองค์ความรู้ ขอ้มูลพระราชด าริ 
และแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชด าร ิ

              ศิริลักษณ์,  
นพปฎล,  
จิราภรณ์,  

วิภารัตน์, อุไร 
ผล         ประสาน

ข้อมูล
กองที่

เกี่ยวขอ้ง 

       

แผน -สร้างเวทีแสดงความคิดเห็นในการออกแบบแนว
ทางการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสนอง
พระราชด าริ (Problem-based) 

         1 ครั้ง     ศิริลักษณ์, 
นพปฎล,  
จิราภรณ์ 

ผล 

 

       ประสาน
ข้อมูล
กองที่

เกี่ยวขอ้ง 

       

แผน 
-การจัดการความรู ้(KM:Knowledge 
Management) องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าร ิ

              ศิริลักษณ์, 
นพปฎล,  
จิราภรณ์  



  
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 ิ งบ

กลาง 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบนฐาน
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ผล 
 

            ประสานข้อมูลกองที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

3. งานประจ า 
 

               

แผน 3.1 แผนบริหารความเส่ียงส านักงาน กปร. 
 

   ประสาน รายงาน ประสาน         ศิริลักษณ,์  
นพปฎล,   

เฉลิมพร, กรกฎ 
ผล      รายงานผล

การ
ด าเนินการ
ตามแผนปี 

2563 

    ประสาน    จัดท า
แผนปี 
2564 

 

แผน 3.2 การด าเนินการตามแนวทางควบคุมภายใน 
 

  ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 

         ศิริลักษณ,์  
นพปฎล,เฉลิมพร 

ผล    ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 

          
 

แผน 3.3 งานสารบรรณ / งานเลขานุการกลุม่ กพบ. 
 

              อุไร 

ผล                 
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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 2564 (ส าหรับแตล่ะกจิกรรมทีต่รวจสอบ)

2. การปฏบิัตงิานดา้นบัญชขีองสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. การประเมนิการบรหิารจัดการความเสีย่งของส านักงาน กปร.

4. การประเมนิระบบการควบคมุภายในของส านักงาน กปร.

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

6. การรับ-น าเงนิสง่คลังในระบบ GFMIS ผา่นระบบ KTB Corporate Online

7. การตดิตามหน่วยรับตรวจวา่ด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในซึง่ผูบ้รหิารสัง่การ

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

9. การบรหิารเงนิงบประมาณ

11. โครงการตอ่เตมิหอ้งสมดุโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิหอ้งรับประทานอาหาร และ หอ้งออกก าลังกาย ส านักงาน กปร. (ดหูมายเหตขุอ้ 1)

12. การประเมนิความเสีย่งและวางแผนการตรวจสอบปี 2565

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการปรับปรงุการปฏบิัตงิานในองคก์ร)

งานการใหค้ าปรกึษาแนะน า ดา้นการเงนิ การบัญช ีการพัสด ุ
และดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก่

ผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังาน กปร.

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

10.  ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการโครงการอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าร ิ   
        (ระบบฐานขอ้มลูกลาง)

ตามแผนปฏบิตัริาชการ (เดมิ)

ตามแผนปฏบิตัริาชการ (ปรบัปรงุใหม)่



หมายเหตุ

1

2

3

  - งานดา้นบรหิารจัดการภายในกลุม่ตรวจสอบภายในเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานสอดคลอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏบิัตกิารตรวจสอบภายใน

  - ภารกจิอืน่ๆ กบักรมบัญชกีลางหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

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

กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบและด าเนนิการในตารางขา้งตน้   มไิดร้วมถงึ

          ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

  - การเขา้รับฝึกอบรมหลักสตูรประกาศนียบัตรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ  (CGIA) และหลักสตูรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัตงิาน   

  - การเขา้รว่มประชมุกบัหน่วยงานภายในส านักงาน กปร.   

หากพบปัญหาหรอือปุสรรคในระหวา่งการตรวจสอบ อาจปรับเปลีย่นแผนและระยะเวลาในการปฏบิัตงิานตามความเหมาะสม

ในระหวา่งปี ตามหนังสอืจากกรมบัญชกีลางที ่กค 0409.5/9281 ลงวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2564 เรือ่ง การตรวจสอบโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิใหผุ้ต้รวจสอบภายในด าเนนิการ

ตรวจสอบ  ดังนัน้  จงึไดข้อปรับแผนการตรวจสอบประจ าปี 2564 โดยไดรั้บอนุมัตจิากเลขาธการ กปร แลว้ โดยเรือ่งทีต่รวจสอบ คอื โครงการตอ่เตมิหอ้งสมดุโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิหอ้งรับประทานอาหาร และหอ้งออกก าลังกาย ส านักงาน กปร. เป็นสว่นหนึง่ทีร่วมในการตรวจสอบ เรือ่ง การตรวจสอบโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ


