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แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. ระยะ ๕ ปี 

 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
 

ส่วนที่ ๑  บทสรุปผู้บริหาร 

 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 

ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กปร. ฉบับที่  ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำง 
ในกำรปฏิบัติรำชกำรในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร ระยะ ๔ ปี ให้สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ทั้งนี ้เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสนองพระรำชด ำริ 
กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตำมแผนงำน  
อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด น ำมำซึ่งประโยชน์สุขของประชำชน 

เพ่ือให้กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กปร. เป็นกำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์ โดยเน้นกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำแผนงำน กำรขับเคลื่อน และกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ มี 
ควำมสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อน “ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีระบุเป็นหนึ่งในหลักส ำคัญใน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๗๕ วรรค ๑* และมำตรำ ๒๕๗ วรรค ๑**   
รวมทั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทย
ไปสู่ THAILAND 4.0  

----------------------------------------------------------------------------- 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
*มาตรา ๗๕ วรรค ๑  

มำตรำ ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชำชนมีโอกำสได้รับประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำง
ท่ัวถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดกำรผูกขำดทำงเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม และ
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประชำชนและประเทศ 
**มาตรา ๒๕๗ วรรค ๑ 

มำตรำ ๒๕๗ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดน้ีต้องด ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปน้ี  
(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ 
(๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 
(๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒ 
  

ทั้งนี้ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ดังกล่ำว ได้ใช้เป็นกรอบ 
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในช่วงระหว่ำงปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๒  ต่อมำ ได้มีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) “มำตรำ ๑๖ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร 
ต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยจัดท ำเป็นแผน ๕ ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และ
แผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” และ “มำตรำ ๓๓ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของหน่วยงำน และควำมจ ำเป็น
ของภำรกิจว่ำสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนิน กำรต่อไปหรือไม่ โดยค ำนึงถึง 
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจ
และสถำนกำรณ์อ่ืนประกอบกัน”  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่ำว รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนต่ำงๆ 
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนควำมม่ันคง และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ส ำนักงำน กปร. 
จึงได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และปรับเปลี่ยนชื่อให้เป็นไป
ตำมมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ในกำรก ำหนดระดับของแผนไว้ ๓ ระดับ คือ แผนปฏิบัติราชการ
ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด าเนินการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เพ่ือด ำเนินกำร 
สนองพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์ ตำมพระรำชปณิธำน “สืบสำน รักษำ 
และต่อยอด” โดยเน้นกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด อันจะน ำมำซึ่งประโยชน์
สุขของประชำชน 

 
 

มาตรา ๒๕๗ วรรค ๑ 
มำตรำ ๒๕๗ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ต้องด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ 
(๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 
(๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓ 
  

 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจ าแนกแผนหลักในประเทศไทย 
ออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 

 
แผนระดับที่ ๑  คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๖ ประเด็น) ๑ 
                         เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำ 
แผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ คือ “ประเทศชำติ 
มั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”  
ตำมวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
แผนระดับที่ ๒  มีทั้งหมด ๔ แผน ซึ่งหน่วยงำนจะด ำเนินกำรตำมลักษณะงำนที่สอดคล้องเกี่ยวข้องเท่ำนั้น ได้แก่  

๑. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒๓ ฉบับ) ๒ 
๒. แผนกำรปฏิรูปประเทศ (๑๒ ด้ำน) ๓ 
๓. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (๑๐ ยุทธศำสตร์) ๔ 
๔. แผนมั่นคงชำติ/นโยบำยและแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ (๑๖ นโยบำย ๑๙ แผน) ๕ 
 

แผนระดับที่ ๓  แผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จัดท ำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ   
    *๑ แผนระดับท่ี ๑  ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) รำยละเอียดในภำคผนวก ๑ หน้ำ ๓๖-๔๒ 
    *๒ แผนระดับท่ี ๒  (๑)แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รำยละเอียดในภำคผนวก ๑ หนำ้ ๔๓ 
    *๓ แผนระดับท่ี ๒  (๒)แผนกำรปฏิรูปประเทศ รำยละเอียดในภำคผนวก ๑ หน้ำ ๔๔ 
    *๔ แผนระดับท่ี ๒  (๓)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ รำยละเอียดในภำคผนวก ๑ หน้ำ ๔๕ 
    *๕ แผนระดับท่ี ๒  (๔)แผนมัน่คงชำติ/นโยบำยและแผนควำมมั่นคงแห่งชำติ รำยละเอียดในภำคผนวก ๑ หน้ำ ๔๖-๔๗     
    *๖ แผนระดับท่ี ๑  ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) รำยละเอียดในภำคผนวก ๑ หน้ำ ๔๘ 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔ 
  

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕ 
  

๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

ส ำนักงำน กปร. ด ำเนินกำรโดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมประเด็นยุทธศำสตร์ชำติใน ๒ ประเด็น คือ  

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์หลัก  

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายเพ่ือ 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงพำตนเองและกำรจัดกำรตนเอง  เพ่ือสร้ำงสังคม
คุณภำพ และตัวช้ีวัด คือ ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน  

โดยก ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้กำรเติบโตของประเทศเป็นกำรเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคน 
ได้รับประโยชน์อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กำรก ำหนดให้ภำคกำรเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ของกำรปรับโครงสร้ำงและพฤติกรรม และกำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญเพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงงำนในพ้ืนที่  
เพ่ือพลิกฟ้ืนโครงสร้ำงทำงสังคมควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และช่วยลดควำมเสี่ยงต่อเสถียรภำพ 
ทำงเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศบนพ้ืนฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจำกนี้ ยังเน้น 
กำรดงึเอำพลังทำงสังคมท่ีประกอบด้วยภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศในรูปแบบประชำรัฐ ซึ่ งจะช่วยให้ เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย  
ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำถพ่ึ งพำตนเอง 
และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔.๔ กำรเพ่ิม 
ขีด ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงพำตนเองและกำรจัดกำรตนเอง ประเด็นย่อยที่ ๔.๔.๑ 
ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ ครอบครัว 
กำรเงิน และอำชีพ  และประเด็นย่อยที่ ๔.๔.๒ เสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในกำรพ่ึงพำตนเองและกำรพ่ึงพำ
กันเอง 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ  
ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิด
ร่วมท ำ เพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรีมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติ
สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงพำตนเองและท ำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริ กำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ 
อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชำชนในพื้นท่ีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริรวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบให้มีควำมรู้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช ้
ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันกับตนเอง ครัวเรือน และชุมชนในท้องถิ่นให้สำมำรถพออยู่พอกิน มีรำยได้ ลดรำยจ่ำย 
ลดหนี้สิน มีสุขภำพกำยใจที่ดี ลดปัญหำกำรใช้สำรพิษ ส่งเสริมให้มีกำรออม สร้ำงคนให้คิดแบบมีเหตุมีผล สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ 

 

๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์รอง  

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑ ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายเพ่ือประชำชนอยู่ กินดี และมีควำมสุข 
และตัวช้ีวัด คือ ควำมสุขของประชำกรไทย  



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖ 
  

โดยก ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับควำมมั่งคงของมนุษย์
และทุกมิติ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง 
ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไก
กำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ กำรรักษำ 
ควำมสงบภำยใน ประเทศ เพ่ือสร้ำงเสริมควำมสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติบ้ำนเมือง  
ให้สถำบันหลักมีควำมมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมใจอย่ำงยั่งยืน ประชำชนอยู่ดีมีสุข มีควำมม่ันคงปลอดภัยในทั้งในชีวิต
และทรัพย์สิน สังคมมีควำมเข้มแข็ง สำมัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหำของชำติ 
ประเด็นย่อยที่ ๔.๑.๒ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ  เพ่ือให้คนในชำติมี
จิตส ำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ให้เป็น 
สิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชำติ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของ
สถำบันหลักของชำติ รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทยและชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกต่ำงๆ 
รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมน ำและเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทำงพระรำชด ำริต่ำงๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และน ำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้  
อย่ำงกว้ำงขวำง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระรำชกรณียกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ  

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ  
เพ่ือปรับสภำพ แวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงให้ประเทศมีควำมสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้อง 
มีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหำยำเสพติด ปัญหำ 
กำรค้ำมนุษย์ ปัญหำกำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมือง ปัญหำควำมไม่สงบภำยในพ้ืนที่ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ 
เกิดปัญหำใหม่ต่ำงๆ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบ 
ต่อควำมมั่นคงของชำติในทุกมิติ   

ส ำนักงำน กปร. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
พระรำชด ำริ หลักกำรทรงงำน ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช  
บรมนำถบพิตร และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในกรณีต่ำงๆ เป็น 
กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ เพ่ือให้ประชำชนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศำนุวงศ ์ 
 
 

๒.๒  แผนระดับที่ ๒ (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  
  ประกอบด้วย ๔ แผน ดังนี้ (โดยหน่วยงำนจัดท ำแผนเฉพำะที่เก่ียวข้องเท่ำนั้น) 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
๒.๒.๒ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
๒.๒.๓ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ 
๒.๒.๔ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
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๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

 

  
 

 

 

  

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๒๓ ฉบับ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๖ ประเด็น) 

(๒) เกี่ยวข้องโดยครง 
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี - ประเด็นที่ ๑ 
ด้ำนควำมมั่นคง กับ 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  
- ฉบับที่ ๑ 
ด้ำนควำมมั่นคง 

(๑) เกี่ยวข้องโดยครง 
กับ ยุทธศำสตร์ชำติ 
๒๐ ปี - ประเด็นที่ ๔ 
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำค 
กับแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ - 
ฉบับที่ ๑๕  
พลังทำงสังคม 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๘ 
  

(๑) ยุทธศาสตร์หลัก  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๕ พลังทำงสังคม  

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คือ ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน  

 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงพำตนเอง และ
กำรจัดกำรตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบกำรสนับสนุนควำมเข้มแข็งและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่น  
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม และกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ ตั้งแต่
ระดับชุมชน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เสริมสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสำมวัย 
ในท้องถิ่น ได้แก่ เยำวชน คนวัยท ำงำน และผู้สูงอำยุ เพ่ือให้เกิดกำรสืบทอดทักษะภูมิปัญญำของกลุ่มคนที่จะเป็น
แกนน ำกำรพัฒนำในท้องถิ่นระดับต ำบลและหมู่บ้ำน ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่มำจำกทุกวัยและสนับสนุน 
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนำระบบฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำชุมชนที่มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนระดับต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวข้องเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน 

เป้าหมายของแผนย่อย ภำคีกำรพัฒนำมีบทบำทในกำรพัฒนำสังคมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีตัวชี้วัด 
คือ ดัชนีชี้วัดทุนทำงสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เน้นกำรเปิดโอกำสให้เกิดกระบวนกำรรวมตัว
ของประชำชนกลุ่มต่ำงๆ รวมถึงภำคีเครือข่ำย ในกำรร่วมคิดร่วมท ำ และร่วมเป็นพลังส ำคัญในกำรจัดกำรกับ
ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ประชำสังคม โดยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำร
พัฒนำกำรพ่ึงพำตนเอง และกำรจัดกำรตนเอง กำรต่อยอดจำกรำกฐำนของสังคมวัฒนธรรมไทย มีทุนเดิมเป็นที่  
ยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือ ควำมมีน้ ำใจ กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งทุนทำงศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมำ
อย่ำงยำวนำนในประวัติศำสตร์ และมีรำกเหง้ำร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำนบนคำบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดน  
สุวรรณภูมิที่สำมำรถน ำสู่กำรสร้ำงให้เกิดทั้งมูลค่ำและคุณค่ำใหม่ร่วมกันได้ กำรดึงพลังต่ำงๆ เหล่ำนี้ออกมำใช้ 
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เสมอภำคของประเทศ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
บนรำกฐำนของทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่  

 

(๒) ยุทธศาสตร์รอง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง   

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ เป้าหมายท่ี ๑ ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข  

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ ควำมสุขของประชำกรไทย 

 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๑ กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของ
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สถำบันหลักของชำติ รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทยและชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกต่ำงๆ 
รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมน ำและเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงแนวทำงพระรำชด ำริต่ำงๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้  และน ำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่ำง
กว้ำงขวำง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระรำชกรณียกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้ ซึ่งสถำบันหลัก 
ของชำติ สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น มีตัวช้ีวัด คือ ระดับทุนทำงสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เป็นกำร
เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติบ้ำนเมือง ให้สถำบันหลักมีควำมมั่นคง 
เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่ำงยั่งยืน ประชำชนอยู่ดีมีสุข มีควำมมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน สังคม  
มีควำมเข้มแข็ง สำมัคคีปรองดองและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหำของชำติ มีกำรพัฒนำเสริมสร้ำง
กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภำพ มีธรรมำภิบำล และมี 
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกลไกที่สำมำรถป้องกันและขจัดสำเหตุของปัญหำควำมมั่นคงที่ส ำคัญ เพ่ือให้ประเทศชำติ
มีกลไกเฉพำะเจำะจงท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรำกเหง้ำของปัญหำภำยในประเทศท้ังปวงให้หมด
ไปอย่ำงแท้จริง โดยมีกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงกลำโหมเป็น
เจ้ำภำพด ำเนินกำรในภำพรวม 

 

 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระรำชด ำริ ฎีกำ งบประมำณ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
หลักกำรทรงงำน กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร กำรขยำยผลองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ รวมทั้ง  
กำรเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ เป็นต้น 

กิจกรรม กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  องค์ควำมรู้ 
ตำมแนวพระรำชด ำริ ผ่ำนสื่อในรูปแบบต่ำงๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และกำรจัดนิทรรศกำร 
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  

เป้าหมายกิจกรรม เพ่ือให้คนไทยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์และส ำนึก 
ในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์  

 

 

๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  
มีค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง 
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ 
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย  

 

(๑) ยุทธศาสตร์หลัก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็น
ธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม   

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น มีตัวชี้วัด คือ ดัชนีชุมชนเข็มแข็ง
เพ่ิมข้ึนในทุกภำค 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ มีสิทธิ  
ในกำรจัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชม โดยแนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๓.๑ สร้ำงกำรพัฒนำผู้น ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกิดควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ มีจุดยืน 
ทำงควำมคิด มีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรและพัฒนำชุมชน ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและสร้ำงจิตส ำนึกให้ชุมชนพึ่งพำ
ตนเอง แนวทางการพัฒนาย่อยที ่๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรวิจัยและกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ในชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่และกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ไปสู่เชิงพำณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงกำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชน และแนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๓.๓ พัฒนำ
เศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของผู้ประกอบกำรระดับชุมชน กำรสนับสนุนศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน 
กำรส่งเสริมกำรเชื่อมต่อระหว่ำงเครือข่ำยอุตสำหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน กำรสร้ำง 
ควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำบันกำรศึกษำในกำรร่วมกันพัฒนำควำมรู้ในเชิงทฤษฎีและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในทำงปฏิบัติเพ่ือสร้ำงศักยภำพให้กับชุมชนในกำรประกอบธุรกิจกำรสนับสนุกำรประกอบธุรกิจ 
แบบวิสำหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวท้องถิ่นและกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน  
ที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

 

(๒) ยุทธศาสตร์รอง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำง 

ควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคงและยั่งยืน  

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ ให้เป็น สถำบันหลัก 
ของประเทศ มีตัวชี้วัด คือ จ ำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์เพ่ิมขึ้น และจ ำนวน
กิจกรรมที่มีควำมเก่ียวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคม และธ ำรงไว้ 
ซึ่งสถำบันหลักของชำติ โดยแนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๑.๑ สร้ำงจิตส ำนึกของของในชำติให้มีควำมหวงแหนและ
ธ ำรงรักษำสถำบันของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ มีกำรน ำ
แนวทำงพระรำชด ำริไปเผยแพร่และพัฒนำ พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรเพ่ือปกปักรักษำและป้องกันกำรกระท ำที่มี
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ  
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๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๑ เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติที่ ๓ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับนโยบายที่ ๑ เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธ ำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่ำงสมพระเกียรติ 

ตัวชี้ วัดที่  ๓ ระดับควำมส ำเร็จของประชำชน/ทุกภำคส่วนที่มีควำมรักและเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศให้ตระหนักรู้และเข้ำใจถึง
บทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและ
ประชำชนทั่วไปเรียนรู้และเข้ำใจหลักกำรทรงงำน ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับส ถำบัน
พระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และกลยุทธ์ที่ ๓ 
น ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึงเร่งขยำยผล
ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ ให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 
 

 

๒.๓  แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หำกมี) 

 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของส ำนักงำน
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (สมช.) 
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ส่วนที่ ๓  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของส านักงาน กปร. 
 

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

“หน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่มีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน” 
 
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

๑) รับเสด็จและสนองพระรำชด ำริ 
๒) ส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ รวมทั้ง

พิจำรณำและเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

๓) ประสำน วำงแผน สนับสนุน และร่วมด ำเนินงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำชน 
และองค์กรควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ตลอดจนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 

๔) ก ำกับ ดูแล ติดตำม เร่งรัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
๕) ศึกษำ รวบรวม สรุป และส่งเสริมกำรขับเคลื่อนขยำยผลและเผยแพร่ประสบกำรณ์และ 

องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ 
๖) เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและองค์ควำมรู้ปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีควำมสมบูรณ์ สะดวกต่อกำรเข้ำถึง และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือสำมำรถ
สนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ได้อย่ำงครอบคลุม 
 

๓.๑.๓  เป้าประสงค์หลัก  
๑)  เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด ำริและโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 
๒)  เป็นคลังควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำร

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
๓)  เป็นหน่วยงำนที่มีระบบที่ดีและมีประสิทธิภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน

สนองพระรำชด ำริ 
 

๓.๑.๔ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ อันน ำมำซึ่งสัมฤทธิผลในกำรส่งเสริม

โอกำสและคุณภำพชีวิตให้กับคนไทย 
๒) เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินงำนให้คนไทยได้รับควำมเป็นธรรมในกำร

เข้ำถึงทรัพยำกร เพ่ิมโอกำสในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำศักยภำพ มีเสถียรภำพและควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจ 
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๓) เพ่ือสร้ำงและจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้ง องค์ควำมรู้เกี่ยวกับแนวพระรำชด ำริและ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรรวบรวม ประมวล และเผยแพร่ได้อย่ำงถูกต้อง
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย 

๔) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนเป็นคนที่มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในกำรใช้ชีวิต มีเหตุผล และสำมำรถ
สร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือเผชิญกำรเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมและสำมำรถเรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่อง มีควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
 

๓.๑.๕ กลุ่มเป้าหมาย 
๑) บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน กปร. 
๒) ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ 
๓) เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่และขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ทั้งภำครัฐ 

ภำคเอกชน/องค์กรเอกชน ภำคกำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคประชำชน 
๔) ประชำชนที่สนใจเรียนรู้และน้อมน ำแนวพระรำชด ำริไปประยุกต์ใช้ 

 
๓.๑.๖ นโยบายก ากับองค์กรที่ดี 

กำรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำประสงค์หลัก ส ำนักงำน กปร. ได้ก ำหนดแนวคิดนโยบำยก ำกับองค์กร  
ที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมประสิทธิภำพให้เกิดขึ้น ประกอบด้วยนโยบำยกำรด ำเนินงำน
หลัก ๔ ด้ำน ดังนี้ 

๑) ด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวพระรำชด ำริเพ่ือสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้กับประชำชน 
สังคม และประเทศชำติ 

๒) ด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งมั่นในกำรประสำน สนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้สำมำรถด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) ด้ำนองค์กร โดยสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน สร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงองค์กร สร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถเปิดโอกำสกำรเรียนรู้ได้อย่ำงถูกต้อง
และกว้ำงขวำง 

๔) ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน โดยตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของบุคลำกรของส ำนักงำน กปร. ใน
กำรปฏิบัติงำนเพ่ือสนองพระรำชด ำริ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมจงรักภักดีในสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมควำมรู้และสมรรถนะท่ีเหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ สนับสนุน
ให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้ง สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน เพ่ือให้บุคลำกรเป็นผู้
สนองงำนพระรำชด ำริที่มีคุณภำพและมีควำมสุข 
 

๓.๑.๗  ค่านิยมของส านักงาน กปร.  
 

“จงรักและภักดี ซื่อสัตย์สุจริต สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
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๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน กปร. ประกอบด้วยแผน ๓ ด้ำน ดังนี้  
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ 
๓.๒.๒ แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 
๓.๒.๓ แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบและสมรรถนะในกำรประสำนควำมร่วมมือ 
         เพ่ือสนองพระรำชด ำริ 

 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

 

๑) เป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส สร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินงำน อันน ำมำซึ่ง ผลสัมฤทธิ์ในกำร
ส่งเสริมโอกำสและคุณภำพชีวิตให้กับคนไทย 

 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑) มีระบบข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ถูกต้องและครบถ้วน และสำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และทันสมัย (เช่น แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) 

(๒) มีระบบที่สำมำรถติดตำมผลของโครงกำรฯ ที่เป็นมำตรฐำน เชื่อถือได้ 
(๓) มีกำรบริหำรจัดกำรงำนฎีกำท่ีดี สำมำรถแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้รวดเร็ว 
(๔) มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่

เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
(๕) มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรเสริมสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีม มีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำน 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(๑) การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฯ  

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  เกี่ยวเนื่องกับควำมเดือดร้อน ควำมต้องกำร 
ควำมช่วยเหลือของประชำชนที่ด้อยโอกำส ห่ำงไกล และขำดโอกำส มีควำมเสี่ยงเรื่องควำมยำกจน ควำมเหลื่อมล้ ำ 
อันอำจจะน ำไปสู่ควำมขัดแย้ง ควำมรุนแรง และควำมมั่นคง ดังนั้น จึงเป็นควำมจ ำเป็น ต้องส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ  

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
- กำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนสนอง

พระรำชด ำริ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
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(๒) การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา 

“ภูมิสังคม” สะท้อนถึงควำมแตกต่ำงทำงภูมิศำสตร์/พื้นที่ทำงกำยภำพ สภำพสังคม วัฒนธรรม 
บุคลำกรของส ำนักงำน กปร. ที่ท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริจึงต้องมีควำมเชี่ยวชำญ ทั้งกำรประสำนงำน 
ปฏิบัติงำน และก ำกับติดตำมงำน โดยเฉพำะสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่เหมำะสม
สอดคล้องกับภูมิสังคม  

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน  
- กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ให้แก่บุคลำกร 

 

(๓) การสร้างเสริมความเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 

ควำมเป็นเจ้ำของและกำรมีส่วนร่วมของคนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จะช่วยให้กำรด ำเนินโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในรูปแบบบูรณำกำรเกิดสัมฤทธิผล  

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรพัฒนำภำวะผู้น ำเพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำน (Transformative  Leaderships)  
- กำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงเสริมควำมเป็นทีม 
- กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงเหมำะสมใน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ระดับกำรมีส่วนร่วม เช่น รับรู้ เข้ำใจ ให้ควำมเห็น ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ) 

 

(๔) การออกแบบและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

กำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส สนับสนุนกำรท ำงำนบนฐำนคุณธรรม
จริยธรรม กำรพัฒนำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผล ที่สำมำรถสะท้อน
ควำมส ำเร็จเชิงคุณภำพ ไม่ว่ำจะเป็นคุณภำพชีวิตของประชำชน ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกร หรือควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน นอกเหนือจำกควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ จะช่วยก ำกับแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์
ที่สำมำรถสนองพระรำชด ำริได้อย่ำงแท้จริง 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนบนฐำนคุณธรรมจริยธรรมที่ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง  

- กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภำพบนฐำน 
กำรมีส่วนร่วมทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนรำชกำร  

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๑๖ 
  

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

 แผนงำนศึกษำและรวบรวมพระรำชด ำริที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
และพัฒนำระบบสำรสนเทศโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 แผนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนฎีกำและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสร้ำงมำตรฐำนและระบบสำรสนเทศในกำรติดตำม 

กำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 โครงกำรองค์กรคุณธรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-assessment) ที่มุ่งเน้น   

ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ 

 

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการด้านการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

 

๑) เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนที่มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในกำรใช้ชีวิต มีเหตุผล และสำมำรถ 
สร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือเผชิญกำรเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสำมำรถเรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเอง
ได้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเหมำะสมเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑) มีกำรประมวลชุดองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) มีรูปแบบของสื่อที่สำมำรถเผยแพร่ให้ประชำชนเข้ำถึงได้หลำกหลำย สำมำรถน ำไปใช้ได้ง่ำย 

และมีกลุ่มเป้ำหมำยทีน่ ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมำกขึ้น 
(๓) มีเครือข่ำยปรำชญ์ชุมชนและศูนย์เรียนรู้  
(๔) มีเครือข่ำยในกำรขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 
(๕) มีกำรน ำผลส ำเร็จโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริไปเผยแพร่ 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(๑) การสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริบนฐานการวิจัยและพัฒนา 

กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวพระรำชด ำริ บนฐำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ เพ่ือเข้ำใจถึงปัจจัยควำมส ำเร็จ และเงื่อนไขในกำรพัฒนำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้โดยบูรณำกำรข้อมูลด้ำนองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

- กำรจัดท ำคู่มือเชิงเทคนิค ทั้งด้ำนกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(๒) การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพื่อการพัฒนา 

ควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืนของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ นอกจำกจะช่วยพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนแล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริมควำมม่ันคงของชำติอีกทำงหนึ่ง 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรติดตำมสถำนะของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดสัมฤทธิผล  

- กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมส ำเร็จในกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริไปใช้ในกำรพัฒนำผ่ำน
รูปแบบที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงหลำกหลำย  

- กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและข้อมูล
ควำมส ำเร็จของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 

(๓) การขยายเครือข่ายขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ทั้งจำกภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม นอกจำกจะเป็นกำรช่วยสนับสนุนงำนตำมแนวพระรำชด ำริแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำง  
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและเกิดควำมผูกพันต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ไทย 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรสร้ำงเครือข่ำยวิทยำกรในพ้ืนที่กำรพัฒนำ  
- กำรจัดเวทีหรือพ้ืนที่กำรขยำยผล โดยเน้นควำมหลำกหลำยของหน่วยงำน/องค์กร 

รวมทั้งกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมแตกต่ำงของวัย 
 

(๔) การเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  

กำรเผยแพร่ข้อมูลและองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ ต้องอำศัยควำมสำมำรถและ
ควำมช ำนำญของบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และขับเคลื่อนแนวพระรำชด ำริ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักงำน 
กปร. เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและโครงกำรบูรณำกำรต่ำงๆและเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน กปร. 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรส่งเสริมขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
- กำรส่งเสริมค่ำนิยม “กำรท ำส ำเร็จมำกกว่ำกำรท ำเสร็จ”  
- กำรพัฒนำศักยภำพทั้งในเชิงเนื้อหำวิชำกำรและเทคนิคกำรน ำเสนอ 
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๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management) องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริบนฐำนบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะกรณีตัวอย่ำงควำมส ำเร็จที่มีตัวอย่ำงหลำกหลำยและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ ด้วย
ตนเอง โดยน ำเสนอท้ังกำรใช้ชีวิตและเทคนิค  

 กำรจัดท ำและประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลควำมส ำเร็จในกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริไป
ใช้ในกำรพัฒนำผ่ำนสื่อที่มีควำมหลำกหลำย 

 
 

๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือเพื่อสนอง
พระราชด าริ 

 

๑) เป้าหมาย 

เพ่ือบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรรวบรวม ประมวล และเผยแพร่แนวพระรำชด ำริ
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้  
ที่มีควำมหลำกหลำย สร้ำงพ้ืนที่กำรเรียนรู้ส ำหรับบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑) มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำน กปร. ให้มีประสิทธิภำพ 

(๒) มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละหน้ำที่งำน (Job Description) และด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงที่ก ำหนด 

(๓) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสมและทันสมัย 

(๔) มีเครือข่ำยกำรประสำนงำนที่ดี ผลส ำเร็จของงำนที่มีประสิทธิภำพ 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(๑) การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการประสานและติดตามการด าเนินงาน 

บทบำทหลักของส ำนักงำน กปร. ในกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ  คือ กำรประสำน 
กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่มีควำมช ำนำญในแต่ละด้ำน จ ำเป็นต้องบูรณำกำรควำมร่วมมือเพ่ือให้  
กำรปฏิบัติงำนนั้นมีประสิทธิภำพ มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น ระบบข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และครอบคลุม จึงเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
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แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
แบบบูรณำกำร  

- กำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

(๒) การพัฒนาทีมมืออาชีพประสานความร่วมมือในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

สมรรถนะ ควำมสำมำรถ และแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลำกรส ำนักงำน กปร. ต้องได้รับกำรพัฒนำ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือตอบสนองกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีควำมหลำกหลำยทั้งรูปแบบ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและหน่วยงำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ  

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรสร้ำงทีมประสำนควำมร่วมมือที่เป็นมืออำชีพ   
- กำรพัฒนำและก ำกับกำรปฏิบัติงำนของทีมประสำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 

(๓) การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

หน่วยงำนสนับสนุนกำรท ำงำนเพ่ือด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ ทั้งภำยในและภำยนอก
ส ำนักงำน กปร. ควรเข้ำใจถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริร่วมกัน 

แนวทำงกำรพัฒนำ  

- กำรจัดพ้ืนที่กำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรที่ท ำงำนในพ้ืนที่ กับบุคลำกรที่ท ำงำน
สนับสนุนด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำใจถึงเป้ำหมำยและวิธีกำรท ำงำนเพ่ือสนองพระรำชด ำริ  

- กำรจัดพ้ืนที่กำรเรียนรู้ส ำหรับบุคลำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน ทั้งในระดับบริหำรและปฏิบัติกำร 

 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

 กำรจัดท ำคู่มือเชิงปฏิบัติกำร กำรถอดควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจำกผู้มีประสบกำรณ์  
กำรรวบรวมและบันทึกเทคนิคกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพ 

 กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของทีมประสำนงำน และกระบวนกำร 
Coaching and Mentoring 

 กำรฝึกเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมทุ่มเทเอำใจใส่ใน 
กำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริที่เป็นมำตรฐำน 

 แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรใช้ระบบข้อมูลของส ำนักงำน 
 แผนกำรพัฒนำควำมสำมำรถบุคลำกร ทีมงำน และเครือข่ำยกำรประสำนงำนของส ำนักงำน 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๐ 
  

๓.๓  ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*  ๒,๙๔๙,๕๕๔,๓๐๐  บาท 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

ปี ๒๔๖๓      ๘๔๖,๗๕๕,๓๐๐ บำท 

ปี ๒๔๖๔   ๑,๑๑๕,๐๐๐,๒๐๐ บำท 

ปี ๒๔๖๕      ๙๘๗,๗๙๘,๘๐๐ บำท 

- - - - 

*แหล่งที่มา – วงเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ที่ส ำนักงำน กปร. เสนอขอรับกำร
สนับสนุนจำกส ำนักงบประมำณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๑ 
  

๓.๔ แผนงาน/โครงการ                                                                         

รำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรของส ำนักงำน กปร. จ ำแนกตำมประเด็นของแผนปฏิบัติกำร 
ใน ๓ ด้ำน ดังนี้ 

๓.๔.๑ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑) การพัฒนาระบบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฯ  
๑.๑) กำรบริหำรจัดกำร
ระบบฐำนข้อมลูเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

(๑) แผนงำนศึกษำและ
รวบรวมพระรำชด ำริที่
เกี่ยวข้องกับโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

- ข้อมูลพระรำชด ำริที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท. 
กปค ๑ - ๔ 
กปส  กศข. 
กกพ. กผว. 

(๒) โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย
และระบบสำรสนเทศในศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำ 
จำกพระรำชด ำร ิ

- มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่มี
ประสิทธิภำพ ข้อมูลเป็นปจัจุบัน  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท.  
กปค ๑ - ๔ 

 (ศูนย์ศึกษำฯ) 

(๓) โครงกำรพัฒนำระบบภมูิ
สำรสนเทศโครงกำรอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริและศูนย์
เรียนรู ้

- ระบบข้อมลูโครงกำรที่ทันสมัย
และแสดงบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส ์

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท. 
กปค ๑ - ๔ 
กปส.  กศข. 
กกพ.  กผว. 

๑.๒) กำรพัฒนำระบบ
ติดตำมและประเมินผล
ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำริ ทั้งระยะสั้น
และระยะยำว 

(๑) แผนงำนส่งเสริมกำรใช้
ระบบงบประมำณและติดตำม
ประเมินผลโครงกำรอันเนื่อง  
มำจำกพระรำชด ำริ  
(e-Projects)  

- ข้อมูลในระบบมีควำมทันสมัย 
มีกำรใช้งำนระบบอย่ำงท่ัวถึง 
- มีระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับใน
กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กผว.  
กปค ๑ - ๔ 

กตผ. 

(๒) โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
และสร้ำงมำตรฐำนในกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

- มีคู่มือกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำช 
ด ำร ิ
- มีคู่มือโครงกำรจัดท ำตัวช้ีวัด
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำช 
ด ำร ิ

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปค ๑ - ๔ 
กตผ. กผว.   

(๓) กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนฎีกำ 

- มีระบบสำรสนเทศตดิตำมฎีกำที่
เป็นปัจจุบัน  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพบ. 
กปค ๑ - ๔ 

(๔) พัฒนำระบบฐำนข้อมลู
กลำง ส ำนักงำน กปร. เพื่อ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินสนองพระรำชด ำร ิ
(ด้ำนโครงกำร ด้ำนงบประมำณ 
และด้ำนกำรตดิตำมกำรใช้
ประโยชน์)  

- มีระบบฐำนข้อมลูกลำงใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนอง
พระรำชด ำริได้อย่ำงครบวงจร 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท. 
กตผ.  

ทุกส ำนัก/กอง/
ศูนย์ 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๒ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๒)  การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา 

๒.๑) กำรพัฒนำ 
ควำมเชี่ยวชำญในกำร
ปฏิบัติงำน  

(๑) กำรฝึกอบรมกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงมีวิจำรณญำณ 
กำรคิดเชิงบวก 

- จ ำนวนร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลำกรทีผ่่ำนกำรอบรมพัฒนำ
ให้มีควำมรู้และสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในปฏิบัติงำนได ้

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
ทุกส ำนัก/กอง/

ศูนย์/กลุ่ม 
 

(๒)  กำรจัดท ำคู่มือกรณีศึกษำ
กำรปฏิบัติงำนและวิธีกำร
แก้ปัญหำ 

- มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนและบท
ทดสอบในกำรแก้ไขปญัหำใน
กำรปฏิบัติงำน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
 

๒.๒) กำรสรำ้งควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำร
ด ำเนินงำนในพ้ืนท่ี 
ให้แก่บุคลำกร 

(๑) กำรสร้ำงควำมรูค้วำม
เข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้วย
กำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ใน
พื้นที่ท่ีมีควำมแตกต่ำงในเชิง
ภูมิสังคม 

- มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ในพื้นที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันใน
แต่พื้นท่ี   
- มีกำรปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัย 
สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

     กปค. ๑-๔ 
กพค. 

 

(๒) กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำร
ปฏิบัติงำนเชิงเทคนิค 

- จ ำนวนร้อยละ ๘๐ ของบุคล
ลำกรที่ผำ่นกำรเรียนรู้สำมำรถ
น ำไปปฏิบตัิได ้

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

     กปค. ๑-๔ 
  (หนว่ยงำนที่    
    เกี่ยวข้อง) 

๓) การสร้างเสริมความเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 
๓.๑) กำรพัฒนำภำวะ
ผู้น ำเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำน 
(Transformative 
Leaderships) 

(๑) กำรพัฒนำภำวะผู้น ำเพื่อ
กำรเปลีย่นผ่ำนด้วยเทคนิค 
“สุนทรียสนทนำ” ในรูปแบบ
กิจกรรมทีส่นับสนุนกำรสร้ำง
บรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีเอื้อ
ต่อกำรแสดงควำมคิดเห็น เช่น 
กำรจัดตั้ง line กลุ่มเพื่อแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
กำรท ำงำน เป็นต้น 

- มีผู้น ำต้นแบบและทมีงำนใน
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดเีพื่อ
ประโยชน์ในกำรท ำงำน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สลก. 
ทุกส ำนัก/กอง/ศูนย ์

 

(๒) กำรสร้ำงพื้นที่แสดง
ควำมเห็นในกำรออกแบบแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนและกำร
แก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนสนอง
พระรำชด ำริ  
(Problem – based) 

- มีเวทีแสดงควำมคิดเห็น 
- มีกำรจัดกจิกรรมต่อเนื่อง 
ทุก ๓ เดือน 
- มีกำรตดิตำมผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
- มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนและกำรแก้ปญัหำกำร
ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำร ิ

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพบ. 
ทุกส ำนัก/กอง/

ศูนย์ 

๓.๒) กำรจัดกิจกรรม
เพื่อสร้ำงเสริมควำม 
เป็นทีม 

(๑) กำรฝึกกำรปฏิบตัิงำนแบบ
พี่สอนน้อง 

- จ ำนวนผู้ผ่ำนกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชนไ์ด ้

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
กปค. ๑-๔ 

 

(๒) กำรจัดกิจกรรมเสริม
ควำมสัมพันธ์  ได้แก่ กีฬำ
สำมัคคี กำรบ ำเพ็ญประโยชน ์

- จัดกิจกรรมเสริมสรำ้ง
ควำมสัมพันธภ์ำยในส ำนักงำน 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สลก. 
 

(๓) กำรศึกษำดูงำนกำร
ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ 

- กำรศึกษำดูงำน อย่ำงน้อย ปี
ละ ๑ ครั้ง ให้เจ้ำหน้ำที่ในทุก
ส่วน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปค. ๑-๔ 
กพค. 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๓ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔) การออกแบบและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
๔.๑) กำรออกแบบและ
พัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำนบนฐำน
คุณธรรมจริยธรรมและ
กำรป้องกันกำรทุจริตที่
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

(๑) โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ 
คุณธรรม จรยิธรรม ในองค์กร
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้พัฒนำ
ตนเองในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันกำร
ทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง  

-   มีคณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจ ำส ำนักงำน กปร.ที่ได้รับกำร
ตั้งจำก ก.พ. 
- บุคลำกรในส ำนักงำน กปร. 
ได้รับกำรอบรมด้ำนคณุธรรม 
จริยธรรมครอบคลุมในทุกระดับ
อย่ำงน้อย ๑ หลักสตูรต่อปี  
- มีแบบประเมินองค์กรด้ำนกำร
ส่งเสริมจรยิธรรมและกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต ของส ำนักงำน กปร. 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ทุกส ำนัก/กอง/
ศูนย์ 

(๒) โครงกำรพัฒนำออกแบบ
และพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำนบนฐำนคณุธรรม 
จริยธรรม และกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

-  มีแผนบริหำรควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนท่ีอำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริต 
-   มีระบบกำรรับเรื่องกำรร้อง
ทุกข์ร้องเรียน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศปท. 
ทุกส ำนัก/กอง/

ศูนย์ 

(๓) โครงกำรองค์กรคณุธรรม
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ภำยในและภำยนอก
องค์กร) 

- มีแบบประเมินองค์กรคณุธรรม 
ที่เป็นมำตรฐำน สำมำรถวัดควำม
เป็นองค์กรคุณธรรมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ส ำนักงำน กปร. (ภำยในองค์กร) 
- มีแบบประเมินองค์กรคณุธรรม
ของเครือข่ำยที่สำมำรถน ำมำใช้ 
ในกำรป้องกันกำรทุจริต 
(ภำยนอกองค์กร) 
- มีเครือข่ำยกำรต่อตำ้นกำร 
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศปท. 
(หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง) 

(๔) แผนงำนทบทวนและ
ปรับปรุงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จรยิธรรม ภำยใน
องค์กร เพื่อให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 

-  มีคู่มือกำรด ำเนินงำนเพื่อใช้เป็น
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
-  มีแผนกำรปฏิบตัิงำนเพื่อใช้
เป็นกรอบทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศปท. 
ทุกส ำนัก/กอง/

ศูนย์ 

๔.๒) กำรพัฒนำระบบ
กำรติดตำมประเมินผลที่
มุ่งเน้นคุณภำพ 

(๑) ระบบตดิตำมผลกำรใช้
ประโยชน์ของโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 

-  มีรำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์
ของโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริประจ ำป ี

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กตผ. 
กปค. ๑-๔ 

ศสท. 
(หน่วยงำนที ่   
  เกี่ยวข้อง) 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๔ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 (๒) พัฒนำระบบฐำนข้อมลู

รองรับกำรประเมินผล
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

- มีระบบฐำนข้อมลู Online ที่
สนับสนุนกำรประเมินผล
โครงกำร 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กตผ. 
ศสท. 

กปค. ๑-๔ 
กศข. 

กปส.หน่วยงำน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(๓) ปรับปรุงจัดท ำตัวช้ีวัด
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

- มีคู่มือโครงกำรจัดท ำตัวช้ีวัด
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

- มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
จัดท ำตัวช้ีวัดโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
ประจ ำป ี

ปี  
๒๕๖๓ 

กตผ. 
กปค.๑-๔ 

กศข. 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๕ 
  

๓.๔.๒ แผนปฏิบัติราชการด้านการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑) การสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริบนฐานการวิจัยและพัฒนา 
๑.๑) กำรสังเครำะห ์
องค์ควำมรู้โดย 
บูรณำกำรข้อมูล 
จำกทุกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๑) กำรจัดกำรควำมรู้ (KM: 
Knowledge Management)  
องค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
บนฐำนบูรณำกำรควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

- ควำมส ำเร็จในกำรประมวลชุด
องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- ควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงองค์
ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบ KM ของ
ส ำนักงำน กปร. 
- มีองค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เผยแพร่
ให้ประชำชนได้เขำ้ถึงและน ำไป 
ใช้ได้ง่ำย  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพบ. 
กศข. 

กปค.๑-๔ 
 

(๒) กำรแต่งตั้งผูเ้ชี่ยวชำญ ทั้ง
ภำยใน และภำยนอกองค์กร 
เพื่อสังเครำะห์องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบวิจัยและพัฒนำ 

- มีกำรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ เพื่อ
สังเครำะห์องค์ควำมรู้ในรูปแบบ
วิจัยและพัฒนำ 
- มีกำรรวบรวมองคค์วำมรู้ตำม
แนวพระรำชด ำริและปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงจำกทุกภำค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (จัดแบ่งตำม
ประเภท) 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กศข. 
กตผ. 

กปค ๑-๔ 
กผว. 
กพบ. 

 

๑.๒)   กำรจดัท ำคู่มือ
เชิงเทคนิค ทั้งด้ำนกำร
ด ำเนินชีวิตและกำร
ประกอบอำชีพตำม
แนวทำงปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๑) โครงกำรจดัท ำคู่มือกำร
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ตำม
แนวพระรำชด ำริและปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ลักษณะกรณตีัวอย่ำง
ควำมส ำเร็จ ท่ีมีตัวอยำ่ง
หลำกหลำยและสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดย
น ำเสนอทั้งกำรใช้ชีวิตและ
เทคนิค เช่น กำรเกษตรแบบ
ประณตี กำรเกษตรนอก
ฤดูกำล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนองค์
ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริและ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- มีกำรประเมินผลกำรน ำควำมรู้
ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ไดไ้ปใช้
ประโยชน ์

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 กศข. 
 

 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๖ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๒) การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพื่อการพัฒนา 
๒.๑) กำรติดตำม
สถำนะของโครงกำร 
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ เพื่อน ำผล
มำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิด
สัมฤทธิผล 

(๑) กำรจัดท ำโครงกำร
ปรับปรุงโครงกำรอันเนื่อง  
มำจำกพระรำชด ำริให้เกิด
ประโยชน์ยั่งยืน 

- มีแผนงำนโครงกำรกำร
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/พัฒนำ
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริอย่ำงบูรณำกำร 
- มีคณะท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กผว. 
กปค. ๑-๔ 

(ศูนย์ศึกษำฯ/ 
ศูนย์สำขำ) 

(๒) กำรจัดท ำแผนติดตำม
ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

- มีรำยงำนผลกำรติดตำม
ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กตผ 
กปค.๑-๔ 

๒.๒) กำรเผยแพร่
ข้อมูลควำมส ำเร็จใน
กำรน้อมน ำแนว
พระรำชด ำริไปใช้ใน
กำรพัฒนำผ่ำนรูปแบบ
ที่ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลได้อย่ำง
หลำกหลำย  

(๑) กำรจัดท ำและ
ประชำสมัพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ควำมส ำเร็จในกำรน้อมน ำ
แนวพระรำชด ำริไปใช้ในกำร
พัฒนำ ผ่ำนสื่อที่มีควำม
หลำกหลำย 

-  มีรูปแบบของสื่อท่ี
หลำกหลำย และเหมำะสม  
- มีกลุ่มเป้ำหมำยที่น ำไปใช้
ประโยชน์เพิ่มมำกขึ้น  
-  มีกำร เผยแพร่ข้อมูลเป็น
ภำษำอังกฤษเพื่อจะได้ขยำย
องค์ควำมรู้แนวพระรำชด ำริ
ไปสู่ประชำคมโลก 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปส. 
(หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง) 

กผว.(กวส.) 

(๒) กำรพัฒนำควำมรูเ้ชิง
เทคนิค เช่น เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ ภำษำ 
ต่ำงประเทศ กำรใช้แผนที่  
กำรถ่ำยภำพประกอบ
รำยงำนกำรปฏิบัติงำน  
กำรต่อรองรำคำจัดซื้อจดัจ้ำง  
รวมทั้งทักษะในกำรเผยแพร่
และประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดกิจกรรม/เวทีให้ควำมรู้
เพิ่มเตมิ แก่เจ้ำหน้ำท่ี กปร. 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง/เรื่อง 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
ศสท. 
กปส. 

กผว.(กวส.) 

๒.๓) กำรขยำย
กลุ่มเป้ำหมำยในกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้ตำม
แนวพระรำชด ำริและ
ข้อมูลควำมส ำเร็จ
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

(๑) กำรประสำนกับสถำบัน 
กำรศึกษำ เพื่อเผยแพร่องค์
ควำมรู้และโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำรผิ่ำน
กำรเรยีนกำรสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสตูรใน
โรงเรียนและมหำวิทยำลัย 

- มีควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม/กำรบรรยำยเพื่อ
เผยแพร่องค์ควำมรู้และ
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ให้แก่สถำบัน 
กำรศึกษำต่ำงๆ เพิม่ขึ้น ทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงประเทศ 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปส. 
กพค. 

กผว.(กวส.) 
(สถำบัน 

กำรศึกษำ) 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๗ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 (๒) กำรประสำนกับสื่อมวลชน

เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้และ
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริผ่ำนรำยกำร
โทรทัศน์ วิทยุ และเครือข่ำย
ออนไลน ์

- จ ำนวนครั้งท่ีเกิดควำม
ร่วมมือกับสื่อมวลชนในกำร
เผยแพร่องค์ควำมรู้และ
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริผ่ำนสื่อต่ำงๆ 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปส. 
(สื่อมวลชน) 

 

(๓) กำรร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ขยำยผลองค์ควำมรูต้ำมแนว
พระรำชด ำริเชิงรูปธรรม 

- จ ำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม
ควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กศข. 
กปส. 

กปค. ๑-๔ 
(อปท.) 

 

๓) การขยายเครือข่ายขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
๓.๑) กำรสรำ้งเครือข่ำย
วิทยำกรในพ้ืนท่ีกำร
พัฒนำ 

(๑) กำรจัดตั้งเครือข่ำย
ปรำชญ์ชุมชน เกษตรรุ่นใหม่/
ทำยำทเกษตรกรรุ่นใหม ่

- มีเครือข่ำยปรำชญ์ชุมชน
และศูนยเ์รียนรู้ เกษตรรุ่น
ใหม่/ทำยำทเกษตรกรรุ่นใหม ่

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

  กศข. 

(๒) กำรร่วมมือในระดับพื้นท่ี
กับภำคเอกชนและภำค
กำรศึกษำ  

- มีตัวอย่ำงควำมร่วมมือท้ัง
ภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำ
เข้ำร่วม 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

  กศข. 
กปค. ๑-๔ 
 

(๓) กำรคัดเลือกเยำวชนเพื่อ
ท ำหน้ำที่เป็นยุววิทยำกร 

- มีจ ำนวนยุววิทยำกรในพื้นที่
เพิ่มขึ้น  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปค. ๑-๔ 
(ศูนย์ศึกษำฯ) 

(๔) กำรจัดอบรมวิทยำกรตัว
คูณ (Training the Trainers) 

- มีวิทยำกรตัวคูณเพิ่มขึ้น ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

   กพค. 

๓.๒) กำรจัดเวทีหรือ
พื้นที่กำรขยำยผล โดย
เน้นควำมหลำกหลำย
ของหน่วยงำน/องค์กร 
รวมทั้ง กลุ่มเป้ำหมำยที่
ควำมแตกต่ำงของวัย 

(๑) โครงกำรชุมชนสมัพันธ์ 
โดยร่วมมือกับทุกภำคส่วนใน
ระดับพ้ืนท่ี 

- มีเครือข่ำยในกำรขยำยผล
กำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชด ำร ิ

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพบ. 
กปค. ๑-๔ 
(ภำค ปชช.) 

(๒) กำรจัดเวทีประชำคมเพื่อ
เผยแพรโ่ครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ท้ัง
ก่อน – ระหว่ำง – หลังกำร
ด ำเนินโครงกำร 

- มีกำรน ำผลส ำเร็จโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ
ไปเผยแพร ่

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปค. ๑-๔ 
กปส. 
กศข. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๘ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔) การเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
๔.๑) กำรส่งเสริมขวัญ
และก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

(๑) กำรให้รำงวัล/บทลงโทษ 
ที่มีควำมโปร่งใสและยุติธรรม 

- มีกำรคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 
ในกำรท ำควำมดีของส ำนักงำน 
กปร. อย่ำงน้อยปีละ ๑ คน 
- มีกำรก ำหนดบทลงโทษที่
ชัดเจนและประกำศให้ทรำบ
ร่วมกันภำยในส ำนักงำน กปร.  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
ศปท. 

 
 

(๒) กำรก ำหนดเส้นทำงอำชีพ
และเกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

- มีกำรพิจำรณำและทบทวน
แผนพัฒนำบุคลำกร เป็น
ประจ ำทุกป ี

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 

(๓) กำรจัดสวัสดิกำร เช่น 
กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
กำรจัดพื้นทีพ่ักผ่อนบรเิวณ
ส ำนักงำนฯ กำรพัฒนำห้อง
ออกก ำลังกำย เป็นต้น 

- มีกำรพิจำรณำในเรื่องกำร 
จัดสวสัดิกำรเป็นประจ ำทุกป ี

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สลก. 
กพค. 

 
 
 
 
 

 
๔.๒) กำรส่งเสริม
ค่ำนิยม “กำรท ำให้
ส ำเรจ็มำกกว่ำกำรท ำ
เสร็จ”  

(๑) กำรมอบหมำยงำนและ
กำรประเมินผลงำนท่ีมีควำม
ชัดเจน 

- มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ ์
กำรมอบหมำยงำนและกำร
ประเมินท่ีชัดเจน เป็นรปูธรรม 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
ทุกส ำนัก/กอง/

ศูนย์ 
 

(๒) กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำน
ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำ 
จำกพระรำชด ำร ิ

- มีกำรพิจำรณำคัดเลือก
หน่วยงำนท่ีประสบควำมส ำเรจ็ 
เพื่อยกย่องหน่วยงำนและเพื่อ
เป็นตัวอย่ำงกำรศึกษำดูงำน
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ กปร.  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กศข. 
ทุกส ำนัก/กอง/

ศูนย์ 
 

๔.๓) กำรพัฒนำศักยภำพ
ทั้งในเชิงเนื้อหำวิชำกำร
และเทคนิคกำรน ำเสนอ  

(๑) กำรจัดหลักสตูรฝึกอบรม
พัฒนำควำมรู้และเทคนิคกำร
เป็นวิทยำกร ในรูปแบบ
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

- มีกำรจัดหลักสตูรกำรอบรม 
มีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
วิทยำกร(ภำษำไทย)ไม่น้อย
กว่ำ ๔๐ คน 
- มีกำรจัดหลักสตูรกำรอบรม 
มีจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
วิทยำกร(ภำษำอังกฤษ)ไม่น้อย
กว่ำ ๒๐ คน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
กผว.(กวส) 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๙ 
  

๓.๔.๓ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือเพื่อสนองพระราชด าริ     

 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑) การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการประสานและติดตามการด าเนินงาน 
๑.๑) กำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
ด ำเนินโครงกำรอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริแบบ
บูรณำกำร 

(๑) โครงกำรปรับปรุงแผน
แม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของ
ส ำนักงำน กปร. ให้
สอดคล้องกับนโยบำยและ
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักงำน กปร. 

- แผนแม่บทเทคโนโลยมีีควำม
เหมำะสมและทันสมัย 
- แผนรองรับกำรท ำงำนใน
กรณีเกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉินข้ึน 
(เช่น จัดท ำคู่มือกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนอุปกรณต์่ำงๆ 
เป็นต้น) 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท. 
(หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง) 

(๒) กำรจัดท ำคูม่ือเชิง
ปฏิบัติกำร โดยกำรถอด
ควำมรู้และแนวปฏิบตัิที่ดี
จำกผู้มีประสบกำรณ์ โดย
กำรรวบรวมและบันทึก
เทคนิคกำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพ  

- มีคู่มือเทคนิคและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำรที่เป็น
ปัจจุบัน  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กผว. 
ส ำนัก/กอง/ศูนย ์
(ศูนย์ศึกษำฯ ศูนย์

สำขำ และ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง) 

๑.๒) กำรพัฒนำบคุลำกรให้
สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ระบบข้อมลูสำรสนเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๑) แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบข้อมูล
ของส ำนักงำน กปร. 

- แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน IT 
ที่มีประสิทธิภำพ 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท. 

๒) การพัฒนาทีมมืออาชีพประสานความร่วมมือในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
๒.๑) กำรสรำ้งทีม
ประสำนควำมร่วมมือ 
ที่เป็นมืออำชีพ 
 

(๑) กำรคัดเลือกบุคลำกร 
และกำรก ำหนดอัตรำก ำลัง 
ที่เหมำะสมกับหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ี
ด้ำนกำรประสำนงำน 

- มีกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบในแตล่ะหน้ำที่งำน 
(Job Description) และ
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่
ก ำหนด 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 

(๒) กำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนของทีม
ประสำนงำน 

- จัดเวที/กิจกรรมเพื่อให้
ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน พี่สอนน้อง ฯลฯ  

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
ผู้บริหาร กปร. 

สลก. 
(พขร./แม่บ้ำน) 

๒.๒) กำรพัฒนำและ
ก ำกับกำรปฏิบตัิงำนของ
ทีมประสำนให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

(๑) กำรฝึกเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อ
สร้ำงเสริมควำมรู้ ควำม 
สำมำรถและควำมทุ่มเท 
เอำใจใส่ในกำรด ำเนินงำน
สนองพระรำชด ำริให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

- มีกำรจัดกำรฝึกเชิง
ปฏิบัติกำรฯ และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได ้
- มีกำรก ำหนดมำตรฐำนงำน
ของกระบวนงำนหลัก (Core 
Function) ที่เป็นปัจจุบัน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปค. ๑-๔ 
กพค. 

 

(๒) กำรพัฒนำกระบวนกำร 
Coaching and Mentoring 

- จ ำนวนครั้งในกำรสอนงำน
และตดิตำมงำน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กปค. ๑-๔ 
กพค. 

(๓) แผนบริหำรควำมเสีย่ง 
ส ำนักงำน กปร. 

-มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยงส ำนักงำน กปร. และมี
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
(กพบ.ฝ่ำยเลขำฯ) 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๐ 
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๓)  การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและก ากับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
๓.๑) กำรจัดพื้นท่ีกำร
เรียนรูร้่วมกันระหว่ำง
บุคลำกรที่ท ำงำนในพ้ืนท่ี
กับบุคลำกรที่ท ำงำน
สนับสนุนด้ำนต่ำงๆ 
เพื่อให้เข้ำใจถึงเป้ำหมำย
และวิธีกำรท ำงำนเพื่อ
สนองพระรำชด ำร ิ

(๑) โครงกำรสนับสนุนกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำรให้กับ
บุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

- มีกิจกรรมที่เสรมิสร้ำงกำร
ท ำงำนแบบบูรณำกำร 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กผว. 
(หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้ง) 

(๒) โครงกำรพัฒนำห้องสมุด
โครงกำรอันเนื่อง มำจำก
พระรำชด ำริ เป็นระบบ
ดิจิตอลและเชื่อมโยง
เครือข่ำยกับศูนยศ์ึกษำกำร
พัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

- แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน IT 
เกี่ยวกับงำนห้องสมุด 
ที่มีประสิทธิภำพ 
 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท./ห้องสมุด 
กปค.๑-๔ 

(ศูนย์ศึกษาฯ) 
 

(๓) แผนงำนกำรจดักิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้
ประโยชน์ห้องสมุดโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

- มีกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกห้องสมุดฯ 
อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ศสท./ห้องสมุด 
 

๓.๒) กำรจัดพื้นท่ีกำร
เรียนรูส้ ำหรับบุคลำกร
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์
และควำมเข้ำใจในกำร
ท ำงำน ทั้งในระดับบริหำร
และปฏิบตัิกำร 

(๑) กำรจัดหลักสตูร
เครือข่ำยกำรขับเคลื่อน 
องค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด ำริและปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในระดับบรหิำรและระดับ
ปฏิบัติกำร 

- จัดกำรอบรมในหลักสตูรเพื่อ
สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำม
เข้ำใจในกำรท ำงำน ปีละ ๒ รุ่น 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

กพค. 
 

(๒) กำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- มีกิจกรรมที่หลำกหลำยใน
กำรสร้ำงควำมสมัพันธ์ระหวำ่ง 
ส ำนักงำน กปร. และ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ กิจกรรม 
 

ปี  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

สลก. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๑ 
  

 

 

 

 

 

 ภำคผนวก    
 

 

      ภาคผนวก ๑   แผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                       

                         เมื่อวันท่ี ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐……………………………………….……..…………. ๓๒ 
 

      ภาคผนวก ๒   ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน กปร.  
                         ฉบับท่ี ๕  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒……………….……………………….………… ๕๐ 
 

      ภาคผนวก ๓   Template “แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕XX - ๒๕XX)”  
                          ของ (ส่วนรำชกำร.....................) ตำมท่ีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
                          และสังคมแห่งชำติ (สศช.) ก ำหนด……………….……………………...………. ๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๒ 
  

 

ภาคผนวก ๑ 

 

แผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๑. ความสอดคล้องของแผนระดับ ๑ – ๓ ของส านักงาน กปร. …………………………………………………………………………………………..……..…….……. ๓๓ 
๒. ภาพรวมของแผนหลักในประเทศไทย และ การก าหนดระดับของแผน ๓ ระดับ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ……..…………. ๓๔ 
๓. แผนระดับ ๑ --- แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๖ ประเด็นยุทธศำสตร์) .………………….…..……..…………………………. ๓๖ 
๔. แผนระดับ ๒  มีทั้งหมด ๔ แผน ดังนี้ (ด ำเนินกำรเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้อง)  .………….……………………………………………..……………….…..…………. ๔๓ 

๑) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒๓ ฉบับ) ………………………………………………….………………………………………..…………….…..…….……. ๔๓ 
๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (๑๒ ด้ำน) ……………………………………………………………………………………………….………..……..……………….………. ๔๕ 
๓) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (๑๐ ประเด็นยุทธศำสตร์) …….……..……..…………....….………. ๔๖ 
๔) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) (๑๖ นโยบำย ๑๙ แผน) .……………………………..………..…. ๔๗ 

๕. แผนระดับ ๓ (ด ำเนินกำรเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้อง)  ………………………………………….…………………………………………………..….…………….…..……..…. ๔๙ 
๑) แผนกำรพัฒนำพ้ืนที่เพ่ือเสริมควำมม่ันคงของชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (๘ ประเด็นยุทธศำสตร์) ………….………...…………..…..……..……. ๔๙ 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๓ 
  

๑. ความสอดคล้องของแผนระดับ ๑ – ๓ ของส านักงาน กปร. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6 ยุทธศาสตร์] 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๔ 
  

๒. ภาพรวมของแผนหลักในประเทศไทย และ การก าหนดระดับของแผน ๓ ระดับ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรวมของแผนหลักในประเทศไทย 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๕ 
  

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๖ 
  

  

๓. แผนระดับ ๑  ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ประกอบด้วย 
 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๗ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ – ด้านความม่ันคง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๘ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ – ด้านการสร้างความสามารถในการเข่งขัน 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๙ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ – ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๐ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ – ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๑ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ – ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๒ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ – ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๓ 
  

๔. แผนระดับ ๒  มีทั้งหมด ๔ แผน ดังนี้  
๑) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒๓ ฉบับ) 
๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (๑๒ ด้ำน) 
๓) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) (๑๐ ประเด็นยุทธศำสตร์) 
๔) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) (๑๖ นโยบำย ๑๙ แผน)  

 
 

แผนระดับ ๒  - ๑) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒๓ ฉบับ) 
 
 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   (23 ฉบับ) 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๔ 
  

 

(๑) ความม่ันคง 
(๒) กำรต่ำงประเทศ 
(๓) กำรเกษตร 
(๔) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
(๕) กำรท่องเที่ยว 
(๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 
(๗) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
(๘) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ 
(๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๑๐) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
(๑๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

(๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
(๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
(๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ 
(๑๕) พลังทางสังคม 
(๑๖) เศรษฐกิจฐำนรำก 
(๑๗) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
(๑๘) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
(๑๙) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
(๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
(๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒๒) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
(๒๓) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๕ 
  

แผนระดับ ๒  - ๒) แผนกำรปฏิรูปประเทศ (๑๒ ด้ำน) 

 

 

 

 

(๑) ด้ำนกำรเมือง 
(๒) บริหารราชการแผ่นดิน 

(๓) ด้ำนกฎหมำย 

(๔) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

(๕) ด้ำนเศรษฐกิจ 

(๖) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(๗) ด้ำนสำธำรณสุข 

(๘) ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(๙) ด้ำนสังคม 

(๑๐) ด้ำนพลังงำน 

(๑๑) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 

(๑๒) ด้ำนกำรศึกษำ 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ (12 ด้าน) 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๖ 
  

แผนระดับ ๒  - ๓) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 

       

 

(๑) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
(๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
(๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

(๖) ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล 
                      ในสังคมไทย 

(๗) ยุทธศำสตร์ที่ ๗ : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์  
(๘) ยุทธศำสตร์ที่ ๘ : กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
(๙) ยุทธศำสตร์ที่ ๙ : กำรพัฒนำภูมภิำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
(๑๐) ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ : ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๗ 
  

แผนระดับ ๒  - ๔) แผนควำมมั่นคง หรือ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)  

 

       

 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (๑๖ นโยบำย) 

(๑) นโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
                                       ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) นโยบำยที่ ๒ : สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 
(๓) นโยบำยที่ ๓ : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
(๔) นโยบำยที่ ๔ : จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน 

(๕) นโยบำยที่ ๕ : สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ  
(๖) นโยบำยที่ ๖ : ปกป้อง รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล  
(๗) นโยบำยที่ ๗ : จัดระบบ ป้องกัน และแกไ้ขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง  
(๘) นโยบำยที่ ๘ : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน   
(๙) นโยบำยที่ ๙ : เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต   
(๑๐)  นโยบำยที่ ๑๐ : เสริมสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์  
(๑๑)  นโยบำยที่ ๑๑ : รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
(๑๒)  นโยบำยที่ ๑๒ : เสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำนและอำหำร   
(๑๓)  นโยบำยที่ ๑๓ : พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ   
(๑๔)  นโยบำยที่ ๑๔ : เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ   
(๑๕)  นโยบำยที่ ๑๕ : พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ   
(๑๖)  นโยบำยที่ ๑๖ : เสริมสร้ำงดลุยภำพในกำรด ำเนินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ  

 

ประกอบด้วย ๑๖ นโยบาย ๑๙ แผน  

โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กปร. คือ 

“นโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

ในแผน “การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๘ 
  

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (๑๙ แผน)  
(๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์  
(๒) กำรข่ำวกรองและกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 
(๓) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๔) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ  
(๕) กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ  
(๖) กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง  
(๗) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
(๘) กำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง  
(๙) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
(๑๐) กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
(๑๑) กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยทุจริต  
(๑๒) กำรรักษำควำมมั่นคงพ้ืนที่ชำยแดน 
(๑๓) กำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล 
(๑๔) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
(๑๕) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
(๑๖) กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
(๑๗) กำรรักษำควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
(๑๘) กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ ำ 
(๑๙) กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๙ 
  

๕. แผนระดับ ๓  

แผนระดับ ๓  - ๑) แผนกำรพัฒนำพื้นที่เพ่ือเสริมควำมม่ันคงของชำติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

         

 
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสืบสานเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาด้วยศาสตร์ 

                              พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และ 

                              พ้ืนที่เป้ำหมำย 
(๓) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชำยแดน  

                              พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลเกำะแก่ง และชุมชนพ้ืนที่สูง 
(๔) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคง 
(๕) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้วยมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ 

                              ท้องถิ่น และกำรจัดกำรโดยสันติวิธี 
(๖) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงฐำนควำมม่ันคงของทรัพยำกรธรรมชำติและ 

                              สิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมสมดุลมั่นคง 
(๗) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๗ ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงและกำรพัฒนำ 

                              กับประเทศรอบบ้ำน 
(๘) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๘ ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

 
 

ประกอบด้วย ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์  

 
และ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กปร. คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ “ยุทธศาสตร์การสืบสาน
เรียนรู้และขยายผลการพัฒนาด้วยศาสตร์ของ
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๐ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน กปร. 

ฉบับที่ ๕  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๑ 
  

 
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน กปร. ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

ด าเนินการแลว้เสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

ปี ๒๕๖๑ 

- โครงกำรปรับปรุงพิพิธภัณฑ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปค.๑) 

-   โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำ (โครงกำรห้วยโสมงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ) จังหวัดปรำจีนบุรี 
(กปค.๑) 

- โครงกำรปรับปรุงอ่ำงเก็บน้ ำห้วยทรำยขมิ้นอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดสกลนคร (กปค.๒) 

- โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ (กปค.๒) 

- โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำกสิกรรมพ้ืนที่สูงเมืองปำกซอง แขวงจ ำปำสัก สปป.ลำว (กปค.๒) 

- โครงกำรปศุสัตว์ด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย (กปค.๒) 

- โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต ำบลเหล่ำกอหก จังหวัดเลย (กปค.๒) 

- โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำห้วยบำงทรำยฯ จังหวัดมุกดำหำร (กปค.๒) 

- โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดตำก  
(กปค.๓) 

- โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี จังหวัดน่ำน (กปค.๓) 

- โครงกำรศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ  (กปค.๔) 

- โครงกำรปรับปรุงและบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (กศข.) 

-   รำยงำนกำรประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำริของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร่ 

    อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กตผ.) 

-   รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดงตำมแนวพระรำชด ำริ อ ำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง (กตผ.) 

-   รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรห้วยลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเชียงใหม่ (กตผ.) 

-   รำยงำนผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร จ ำนวน ๒๐ โครงกำร (กตผ.) 

-   รำยงำนกำรติดตำมโครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุ์ไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่ม 

    น้ ำของ-ลุ่มน้ ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน ๓ ครัง้ (ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่, 
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ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ จังหวัดเพชรบุรี) 
(กผว.) 

- โครงกำรหลักสูตรฝึกอบรมภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ กปร. และ 
ศูนย์ศึกษำฯ (กผว.) 

ปี ๒๕๖๒ 

- โครงกำรปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ ำป่ำสัก อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี (กปค.๑) 

- โครงกำร ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล อ ำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก (กปค.๑) 

- โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำนฤบดินทรจินดำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี (กปค.๑) 

- โครงกำรศูนย์บริกำรกำรพัฒนำปลวกแดง ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กปค.๑) 

- โครงกำรอ่ำงเก็บน้ ำห้วยสะโตน อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว (กปค.๑) 

- โครงกำรขยำยผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ อ ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ (กปค.๒) 

- โครงกำรศนูย์พัฒนำและบริกำรด้ำนกำรเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) โครงกำรโรงเรียนวัฒนธรรม
ชนเผ่ำเด็กก ำพร้ำ (หลัก ๖๗) ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน (กปค.๒)  

- โครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำกสิกรรมพ้ืนที่สูง เมืองปำกซอง แขวงจ ำปำสัก ในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชน (กปค.๒)  

- โครงกำรศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ตำมพระรำชด ำริ อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย (กปค.๒) 

- โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ต ำบลเหล่ำกอหกอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย (กปค.๒) 

- โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำห้วยบำงทรำยตอนบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอค ำชะอี จังหวัด
มุกดำหำร (กปค.๒) 

- โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ 
พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 
อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (กปค.๒) 

- โครงกำรพัฒนำรำษฎรชำวไทยภูเขำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กปค.๓) 

- โครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด ำริ ๑๗ แห่ง (กปค.๓) 

- โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ป่ำขุนแม่กวงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
(กปค.๓) 

- ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอหำงดง จังหวัด
เชียงใหม่ (กปค.๓) 

- โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน้ ำของลุ่มน้ ำปำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กปค.๓) 

- โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์(ขุนแจ)อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 
จังหวัดเชียงรำย (กปค.๓) 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๓ 
  

- โครงกำรอนุรักษ์สภำพป่ำแม่ตื่นอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ต ำบลแม่ตื่น อ ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก 
(กปค.๓) 

- โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสีอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริ อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก (เหมืองผำแดง) (กปค.๓)  

- โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ในสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ต ำบลภูฟ้ำ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน (กปค.๓) 

- โครงกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศป่ำไม้และพัฒนำพ้ืนที่ชุมชนบ้ำนห้วยลู่อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอ
เมืองน่ำน จังหวัดน่ำน (กปค.๓) 

- โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ห้วยลำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (กปค.๓) 

- โครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน้ ำสำขำแม่น้ ำปิง อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ (กปค.๓) 

- ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส (กปค.๔) 

- ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำรพัฒนำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอปำกพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช (กปค.๔) 

-   รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรไม้ดอกเมืองหนำวอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ 
(กตผ.) 

- รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จลุ่มน้ ำสำขำแม่ปิงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอ
จอมทอง อ ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดล ำพูน (กตผ.) 

- รำยงำนโครงกำรศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน (กตผ.) 
-   รำยงำนโครงกำรเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้ำนสันติ 2 ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ

สยำมมกุฎรำชกุมำร จังหวัดยะลำ (กตผ.) 
-   คู่มือโครงกำรจัดท ำตัวชี้วัดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กตผ.) 
-   โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำนวน ๖ ครั้ง (ณ โรงแรมเรือนแพรอยัล จังหวัดพิษณุโลก,  
ศูนย์วิจัยกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ จังหวัดนครรำชสีมำ, ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรำ, ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
นรำธิวำส, ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดจันทบุรี และ 
โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมรำช) (กผว.) 

-   โครงกำรหลักสูตรฝึกอบรม มัคคุเทศก์ภำษำอังกฤษ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ และเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน กปร. (กผว.) 

-   กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(e-Project) กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (กผว.)  

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๔ 
  

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

ปี ๒๕๖๑ 

- โครงกำรผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริทำงสื่อวิทยุ ชุด“ประโยชน์
สุขปวงประชำ” และ ชุด “ตำมรอยพระรำชำ” (กปส.) 

- โครงกำรผลิตสำรคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด“ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ชุด“ผลส ำเร็จของโครงกำรอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด ำริ” และโครงกำรผลิตสำรคดีเชิงข่ำว  ชุด“ปวงประชำเป็นสุขศำนต์” ออกอำกำศทำง
โทรทัศน์ (กปส.) 

- โครงกำรผลิตเอกสำรเผยแพร่ ได้แก่ โปสเตอร์ชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” ภำษำไทย, กำร์ตูน ๒ ภำษำ 
ควำมสุขของแผ่นดิน, ดิน น้ ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อม, ร้อยเรื่องเล่ำเกร็ดกำรทรงงำน, ประวัติศำสตร์
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ, และ ผลส ำเร็จของโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (กปส.) 

- โครงกำรค่ำยเยำวชนสืบสำนพระรำชด ำริ RDPB CAMP จ ำนวน ๒ รุ่น และ โครงกำรเครือข่ำยสถำบัน 
กำรศึกษำสืบสำนพระรำชด ำริ จ ำนวน ๑ รุ่น (กปส.) 

- โครงกำรจัดเสวนำและนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙  (กปส.) 

- กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริให้แก่ชำวต่ำงชำติ ได้แก่ กำรน ำ 
คณะชำวต่ำงชำติเข้ำศึกษำดูงำนในพื้นท่ีศูนย์ศึกษำฯ, กำรบรรยำยสรุป “The Philosophy of 
Sufficiency Economy & Lessons Learned from the Study Visits” เป็นต้น (กผว.) 

- โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำกำรเกษตรที่ยั่งยืนระหว่ำงรำชอำณำจักรเลโซโทและ
รำชอำณำจักรไทย (กผว.) 

- ควำมร่วมมือหน่วยงำนเครือข่ำย ได้แก่ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมป์, ศูนย์ประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและควำมมั่นคง กองทัพไทย, และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (กศข.) 

- โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส ำนักงำน กปร. จ ำนวน ๗ แห่ง (กศข.) 

- กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภำคกำรเกษตรและชนบท (กศข.) 

- ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ “ศำสตร์พระรำชำ” ผ่ำนศูนย์เรียนรู้ ของส ำนักงำน กปร. (กศข.) 

- โครงกำรพัฒนำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส ำนักงำน กปร. (ศสท.) 

- โครงกำรชุมชนสืบสำนพระรำชด ำริ (กพบ.) 

ปี ๒๕๖๒ 

- โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำทำงกำรเกษตรที่ยั่งยืนระหว่ำงรำชอำณำจักรเลโซโทกับ
รำชอำณำจักรไทย (กผว.) 

- โครงกำรผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริทำงสื่อวิทยุ ชุด “สืบสำน
งำนพัฒนำ” (กปส.) 
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- โครงกำรจัดท ำสำรคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” (กปส.) 

- โครงกำรผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมจำกพระรำชด ำริทำงสื่อสิ่งพิมพ์ (กปส.) 

- กำรถอดองค์ควำมรู้เรื่องข้ำว “ข้ำวของคนพอเพียง” โดยรวบรวมองค์ควำมรู้กำรปลูกข้ำวของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ส ำนักงำน กปร. และจัดท ำเป็นเอกสำร พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำน กปร. 
(กศข.) 

- กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส ำนักงำน กปร. จ ำนวน ๖ แห่ง ให้เป็น
แหล่งถ่ำยทอดเรียนรู้กำรด ำเนินชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมลักษณะศูนย์เรียนรู้ และ
ขยำยสร้ำงเครือข่ำยผู้น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตสู่ผู้ที่สนใจในชุมชน 
(กศข.) 

- กำรคัดเลือกและแต่งตั้งเกษตรกรตัวอย่ำง ที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริไปปรับใช้
ให้เป็นวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (กศข.) 

- กำรติดตำมงำนวิจัยของอนุกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ (กศข.) 

- โครงกำรชุมชนสืบสำนพระรำชด ำริ (กพบ.) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือเพื่อสนองพระราชด าริ 

ปี ๒๕๖๑ 

- โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลกลำงอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ควำมร่วมมือกับส ำนักรำช
เลขำธิกำร(เดิม) และ กรมชลประทำน) (ศสท.) 

- โครงกำรสนับสนุนกำรติดตั้ง Internet Line  ในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ภำยใต้กำรสนับสนุนของ 
กสทช. (ศสท.) 

- โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบภูมิสำรสนเทศโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและศูนย์เรียนรู้ 
(ศสท.) 

-   โครงกำรจัดท ำ/พัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรเมล็ดพันธุ์พระรำชทำนและปัจจัยกำรผลิตของศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ (ศสท.) 

- โครงกำรอบรมก้ำวทัน Thailand 4.0 (ศสท.) 

-   โครงกำรรณรงค์กำรป้องกันกำรทุจริต,โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร, 
โครงกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที กปร. (ศปท.) 

- โครงกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร “นักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ
(นบร.)” และ หลักสูตร “พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)” (กพค.) 

- โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้สู่ควำมสัมพันธ์เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (กพค.) 

- โครงกำรกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร (สลก.) 
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-   งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนำถบพิตร (สลก.) 

- โครงกำรจิตอำสำพัฒนำพ้ืนที่อำคำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (สลก.) 

 

ปี ๒๕๖๒ 

- โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเมล็ดพันธุ์พระรำชทำนและปัจจัยกำรผลิต ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ศสท.)  

- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”ภำยใต้
โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ศปท.) 

- โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมภิบำลในกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน กปร.” รุ่นที่ ๔ 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ศปท.) 

- โครงกำรสรรหำคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำน กปร. (ศปท.) 

-   โครงกำรศึกษำอบรมหลักสูตรนักบริหำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ (นบร.) รุ่นที่ ๘ (๕๐ คน) (กพค.) 

- โครงกำรศึกษำอบรมหลักสูตรพัฒนำองค์ควำมรู้ และเสริมสร้ำงเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชด ำริ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๘ (๕๐ คน)   

- โครงกำร “เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ  
๒๕๖๒ (สลก.) 

- โครงกำรจิตอำสำพัฒนำพ้ืนที่อำคำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
(สลก.) 

- โครงกำรกิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day” ของส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (สลก.) 

- โครงกำรจิตอำสำส ำนักงำน กปร. “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” ถวำยเป็นพระรำชกุศลและถวำยพระพร
ชัยมงคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สลก.) 

- โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ และ น้ ำมันเชื้อเพลิง (สลก.) 

- โครงกำรด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำร และด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล (สลก.) 

- โครงกำรปรับปรุงกิจกรรมด้ำนกำรเงินและกำรบัญชี (สลก.) 

 

 
**************************** 
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ภาคผนวก ๓ 

 

Template “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕XX - ๒๕XX)”  
ของ (ส่วนราชการ.....................)  

ตำมที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ก ำหนด 
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(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ปี (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) 
ของ (ส่วนราชการ ..............................) 

* ในวำระแรก ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

............................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
(สรุปสาระส าคัญของแผน) 

ส่วนที่  ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

  ๑) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน  ..........(หลัก)................................. 
  (๑) เป้ำหมำย ................................................................... 

  (๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ .................................................. 

  (๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตไิด้อย่างไรบ้าง)   

  ๒) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน  ..........(รอง)................................. 
  (๑) เป้ำหมำย ................................................................... 

  (๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ .................................................. 

  (๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
  (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตไิด้อย่างไรบ้าง)  

  X) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน.......... (รอง)................................. 
  (๑) เป้ำหมำย ................................................................... 

  (๒)  ประเด็นยุทธศำสตร์ .................................................. 

  (๓)  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

  (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้อง ได้มากกว่ า  ๑ ยุทธศาสตร์ / เป้ าหมาย/ประ เด็นยุทธศาสตร์  ท้ั ง น้ี   
ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง)  

  ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (๑) ประเด็น .............................(หลัก)....................... 

(๑.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้ำหมำยที่........................................................ 

 เป้ำหมำยที่....(กรณีท่ีแผนแม่บทฯ มีมำกกว่ำ ๑ เป้ำหมำย).......... 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

    (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ 

(ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทำงกำรพัฒนำ …………………………………….. 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน

ย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า

มี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน

ย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า

มี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย) 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๐ 
  

 

(๒) ประเด็น .............................(รอง)......................... 

(๒.๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้ำหมำยที่........................................................ 

 เป้ำหมำยที่....(กรณีท่ีแผนแม่บทฯ มีมำกกว่ำ ๑ เป้ำหมำย).......... 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ ……………………………………… 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ 

(ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทำงกำรพัฒนำ …………………………………….. 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน

ย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า

มี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

(๒.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ............................... 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผน

ย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า

มี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องไดม้ากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย) 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน................................................................ 

๑) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป 

๒) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

๓) กิจกรรม 

๔) เป้ำหมำยกิจกรรม 
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็นการปฏิรูป/ขั้นตอนการ 

ด าเนินงาน/กิจกรรม/เป้าหมายกิจกรรม) 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๑ 
  

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ ...................................... 

๒) เป้ำหมำยรวมที่ .................................... 

๓) ยุทธศำสตร์ที่ .............(หลกั)........................ 

(๓.๑) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ .................. 

(๓.๒) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ...................................... 

(๓.๓) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ...................................... 

 (๓.X)  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ...................................... 

๔) ยุทธศำสตร์ที่ ..............(รอง)......................... 

(๔.๑) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ ......................... 

(๔.๒) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ...................................... 

(๔.๒) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ...................................... 

(๔.X)  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ...................................... 

X) ยุทธศำสตร์ที่............... (รอง)....................... 

   (X.๑) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่................................... 

   (X.๒)  แนวทำงกำรพัฒนำที่...................................... 

   (X.X)  แนวทำงกำรพัฒนำที่...................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ .... 

๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ รองรับนโยบำยที่ .... 

๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 

๔) ตัวชี้วัด 

๕) กลยุทธ์ 

หมายเหตุ  : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ /แผนระดับชาติ 

ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์) 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๒ 
  

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หำกมี) 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงำนเจ้ำของแผน)..... 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงำนเจ้ำของแผน)..... 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงำนเจ้ำของแผน)..... 

 ........................................................................................ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ แผนระดับท่ี ๓ โดยสามารถเป็นได้ท้ังแผนระดับ ๓  

ของหน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีแผนระดับ ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง) 

 

ส่ วนที่  ๓  สาระส าคัญแผนปฏิบัติ ราชการระยะ ๕ ปี  (พ .ศ .  ๒๕XX – ๒๕XX)  
ของส่วนราชการ.....................  
๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติ ราชการ  (หรือ ช่ืออื่นตำมหมำยเหตุข้อ ๒ และ ๓)  เรื่ อง . . . . . 
(กำรด ำเนินงำนเรื่อง/ประเด็นต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำร) 

 ๑) เป้ำหมำย 

 ๒) ค่ำเป้ำหมำย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทำงกำรพัฒนำ 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ  

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๓ 
  

๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(กำรด ำเนินงำนเรื่อง/ประเด็นต่ำง ๆ ของ
ส่วนรำชกำร) 

 ๑) เป้ำหมำย 

 ๒) ค่ำเป้ำหมำย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทำงกำรพัฒนำ 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ  

   (๕.๑)        

   (๕.๒)        

   (๕.๓)        

๓.๒.X แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(กำรด ำเนินงำนเรื่อง/ประเด็นต่ำง ๆ ของ
ส่วนรำชกำร) 

 ๑) เป้ำหมำย 

 ๒) ค่ำเป้ำหมำย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

 ๔) แนวทำงกำรพัฒนำ 

  (๔.๑)        

  (๔.๒)        

  (๔.๓)        

 ๕) แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ  

  (๕.๑)        

  (๕.๒)        

  (๕.๓)        

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด ำเนินกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๔ 
  

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*     

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวนบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท : ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖

โทรสาร : ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒




