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สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑   บทสรุปผู้บริหาร                                                                              ๑ 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
              เมื่อวันที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐                                                               ๒ 

                ๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)                                                               ๔ 
                ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)                                                                ๖ 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

                ๒.๓  แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)                                                                ๙ 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของส านักงาน กปร.             ๑๐ 

 ๓.๑  ภาพรวม                                                                                         ๑๐ 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
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       ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
                          ๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการด้านการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนา 
                                   ตามแนวพระราชด าริ 
                          ๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือ 
                                   เพ่ือสนองพระราชด าริ 
                 ๓.๓  ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                               ๑๗ 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด  
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

(ส านักงาน กปร.) 

 

ส่วนที่ ๑   บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการส านักงาน กปร. เป็นแผนระดับ ๓ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) “มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
โดยจัดท าเป็นแผน ๕ ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” และ “มาตรา 
๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน และความจ าเป็นของภารกิจว่าสมควรที่จะยกเลิก 
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน”  

 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนต่างๆ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ส านักงาน 
กปร. จึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตาม 
“แผนปฏิบัติราชการส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด าเนินการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)” 
เพ่ือด าเนินการสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ ์ตามพระราชปณิธาน 
“สืบสาน รักษา และต่อยอด” โดยเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด  
อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน 
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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 
                         เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า 
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนา คือ “ประเทศชาติ 
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”  
ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
แผนระดับที่ ๒  มีทั้งหมด ๔ แผน ซึ่งหน่วยงานจะด าเนินการตามลักษณะงานที่สอดคล้องเกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก่  

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ฉบับ) ๒ 
๒. แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๒ ด้าน) ๓ 
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๑๐ ยุทธศาสตร์) ๔ 
๔. แผนมั่นคงชาติ/นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ (๑๖ นโยบาย ๑๙ แผน) ๕ 
 

แผนระดับที่ ๓  แผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒๖ 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ   
    *๑ แผนระดับท่ี ๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หน้า ๓๖-๔๒ 
    *๒ แผนระดับท่ี ๒  (๑)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หนา้ ๔๓ 
    *๓ แผนระดับท่ี ๒  (๒)แผนการปฏิรูปประเทศ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หน้า ๔๔ 
    *๔ แผนระดับท่ี ๒  (๓)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หน้า ๔๕ 
    *๕ แผนระดับท่ี ๒  (๔)แผนมัน่คงชาติ/นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หน้า ๔๖-๔๗     
    *๖ แผนระดับท่ี ๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หน้า ๔๘ 
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              ๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

ส านักงาน กปร. ด าเนินการโดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติใน ๒ ประเด็น คือ  

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์หลัก  

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายเพ่ือ 
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคม
คุณภาพ และตัวช้ีวัด คือ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  

โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคน 
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การก าหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลางความเจริญเพ่ือให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่  
เพ่ือพลิกฟ้ืนโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ  
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้น 
การดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามาถพ่ึงพาตนเอง  
และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔.๔ การเพ่ิม 
ขีด ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง  ประเด็นย่อยที่ ๔.๔.๑ 
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงิน และอาชีพ  และประเด็นย่อยที่ ๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพา
กันเอง 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ  
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรีมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองและท าประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ  
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริรวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบให้มีความรู้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้  
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันกับตนเอง ครัวเรือน และชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถพออยู่พอกิน มีรายได้ ลดรายจ่าย 
ลดหนี้สิน มีสุขภาพกายใจที่ดี ลดปัญหาการใช้สารพิษ ส่งเสริมให้มีการออม สร้างคนให้คิดแบบมีเหตุมีผล สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ 
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๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์รอง  

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑ ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายเพ่ือประชาชนอยู่ กินดี และมีความสุข 
และตัวช้ีวัด คือ ความสุขของประชากรไทย  

โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่งคงของมนุษย์
และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กล ไก
การแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เ พ่ือนบ้ านและมิ ตรประ เทศทั่ ว โลกบน พ้ืนฐานของหลั กธรรมาภิบาล  ในประ เด็นยุทธศาสตร์ที่   
๔.๑ การรักษาความสงบภายใน ประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ
บ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัย
ในทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไข
ปัญหาของชาติ ประเด็นย่อยที ่๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คน
ในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตร ะหนักรู้ถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ  

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ  
เพ่ือปรับสภาพ แวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้อง  
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา  
การค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบภายในพ้ืนที่ รวมทั้ งป้องกันไม่ให้ 
เกิดปัญหาใหม่ต่างๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ  
ต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ   

ส านักงาน กปร. ได้ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พระราชด าริ หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในกรณีต่างๆ เป็น 
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศานุวงศ ์ 
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              ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

  ประกอบด้วย ๔ แผน ดังนี้ (โดยหน่วยงานจัดท าแผนเฉพาะที่เก่ียวข้องเท่านั้น) 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

 (๑) ยุทธศาสตร์หลัก  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม มีเป้าหมายระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ 
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๑ การเสริมสร้างทุนทางสังคม  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเอง 
และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น  
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่
ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัย 
ในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็น
แกนน าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัยและสนับสนุน  
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติและแผนระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรอบในการด าเนินงาน 

เป้าหมายของแผนย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มี
ตัวช้ีวัด คือ ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัว
ของประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิดร่วมท า และร่วมเป็นพลังส าคัญในการจัดการกับ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาสังคม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 
ในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทย มีทุนเดิม
เป็นที่ยกย่องและยอมรับทั่วโลก คือ ความมีน้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ 
ตกทอดมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ และมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือ
ดินแดนสุวรรณภูมิที่สามารถน าสู่การสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้ การดึงพลังต่างๆ เหล่านี้
ออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคของประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง
และยั่งยืน บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่  
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(๒) ยุทธศาสตร์รอง  

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑ ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ 
ความสุขของประชากรไทย 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้
อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น มีตัวช้ีวัด คือ ระดับทุนทางสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ เป็น 
การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง  
เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน สังคม  
มีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ มีการพัฒนา
เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพ มีธรรมาภิบาล 
และมีการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ เพ่ือให้
ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศ
ทั้งปวงให้หมดไปอย่างแท้จริง โดยมีกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ
กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพด าเนินการในภาพรวม 

 

 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ  

ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นที่ ๒ การบริหารราชการแผ่นดิน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชด าริ ฎีกา งบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
หลักการทรงงาน การติดตามประเมินผลโครงการ การขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ รวมทั้ง 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  องค์ความรู้  
ตามแนวพระราชด าริ ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น  

เป้าหมายกิจกรรม เพ่ือให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจ มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์และส านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
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๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  
มีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง  
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

 

(๑) ยุทธศาสตร์หลัก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม   

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีตัวชี้วัด คือ ดัชนีชุมชนเข็มแข็ง
เพ่ิมข้ึนในทุกภาค 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง 
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ 
ในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม โดยแนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๓.๑ สร้างการพัฒนาผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืน  
ทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างจิตส านึกให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเอง แนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน และแนวทางการพัฒนาย่อยที่ 
๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน  
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจการสนับสนุการประกอบธุรกิจ 
แบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน  
ที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
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(๒) ยุทธศาสตร์รอง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้าง 

ความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็น สถาบันหลัก 
ของประเทศ มีตัวชี้วัด คือ จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น และจ านวน
กิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม และธ ารงไว้ 
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยแนวทางการพัฒนาย่อยที่ ๑.๑ สร้างจิตส านึกของของในชาติให้มีความหวงแหนและ
ธ ารงรักษาสถาบันของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน า
แนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและป้องกันการกระท าที่มี
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

 

 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที ่๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับนโยบายที่ ๑ 
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 

ตัวชี้ วัดที่ ๓ ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที ่๒ ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงาน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกลยุทธ์ที่ ๓ 
น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง เร่งขยาย
ผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

๒.๓  แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของส านักงาน กปร. 

 

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

“หน่วยงานหลักในการด าเนินงานสนองพระราชด าริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
 
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

๑) รับเสด็จและสนองพระราชด าริ 
๒) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้ง

พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

๓) ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
และองค์กรความร่วมมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

๔) ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๕) ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคลื่อนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และ 

องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
๖) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและองค์ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่อการเข้าถึง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือสามารถ
สนับสนุนการประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม 
 

 

๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ 

 

แผนปฏิบัติราชการส านักงาน กปร. ประกอบด้วยแผน ๓ ด้าน ดังนี้ 
  
    ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
    ๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการด้านการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ ความรู้การพัฒนาตาม 

แนวพระราชด าริ 
    ๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือ 

         เพ่ือสนองพระราชด าริ 
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๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

 

๑) เป้าหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน อันน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ ในการ
ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย 

 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑) มีระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และทันสมัย (เช่น แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) 

(๒) มีระบบที่สามารถติดตามผลของโครงการฯ ที่เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ 
(๓) มีการบริหารจัดการงานฎีกาท่ีดี สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็ว 
(๔) มีคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่

เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
(๕) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการเสริมสร้างการท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานในภาพรวมของส านักงาน 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(๑) การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฯ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เกี่ยวเนื่องกับความเดือดร้อน ความต้องการ  
ความช่วยเหลือของประชาชนที่ด้อยโอกาส ห่างไกล และขาดโอกาส มีความเสี่ยงเรื่องความยากจน ความเหลื่อมล้ า 
อันอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้ง ความรุนแรง และความมั่นคง ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็น ต้องส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา  

แนวทางการพัฒนา  

- การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 

(๒) การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา 

“ภูมิสังคม” สะท้อนถึงความแตกต่างทางภูมิศาสตร์/พ้ืนที่ทางกายภาพ สภาพสังคม วัฒนธรรม 
บุคลากรของส านักงาน กปร. ที่ท าหน้าที่ด าเนินงานสนองพระราชด าริจึงต้องมีความเชี่ยวชาญ ทั้งการประสานงาน 
ปฏิบัติงาน และก ากับติดตามงาน โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภูมิสังคม  
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แนวทางการพัฒนา  

- การพัฒนาความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
- การสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานในพ้ืนที่ให้แก่บุคลากร 

 

(๓) การสร้างเสริมความเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 

ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของคนจากหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้การด าเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในรูปแบบบูรณาการเกิดสัมฤทธิผล  

แนวทางการพัฒนา  

- การพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนผ่าน (Transformative  Leaderships)  
- การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมความเป็นทีม 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมใน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ระดับการมีส่วนร่วม เช่น รับรู้ เข้าใจ ให้ความเห็น ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ) 

 

(๔) การออกแบบและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สนับสนุนการท างานบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ที่สามารถสะท้อน
ความส าเร็จเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตของประชาชน ความสมบูรณ์ของทรัพยากร หรือความเข้มแข็ง
ของชุมชน นอกเหนือจากความส าเร็จเชิงปริมาณ จะช่วยก ากับแนวทางการปฏิบัติราชการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์
ที่สามารถสนองพระราชด าริได้อย่างแท้จริง 

แนวทางการพัฒนา  

- การออกแบบและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง  

- การออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพบนฐาน 
การมีส่วนร่วมทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนราชการ  

 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

 แผนงานศึกษาและรวบรวมพระราชด าริที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฎีกาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานและระบบสารสนเทศในการติดตาม 

การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 โครงการองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-assessment) ที่มุ่งเน้น   

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
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๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการด้านการเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

 

๑) เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนที่มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการใช้ชีวิต มีเหตุผล และสามารถ 
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑) มีการประมวลชุดองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) มีรูปแบบของสื่อที่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงได้หลากหลาย สามารถน าไปใช้ได้ง่าย 

และมีกลุ่มเป้าหมายที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
(๓) มีเครือข่ายปราชญ์ชุมชนและศูนย์เรียนรู้  
(๔) มีเครือข่ายในการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
(๕) มีการน าผลส าเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปเผยแพร่ 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(๑) การสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริบนฐานการวิจัยและพัฒนา 

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลการปฏิบัติงานตามแนวพระราชด าริ บนฐานการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือเข้าใจถึงปัจจัยความส าเร็จ และเงื่อนไขในการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา  

- การสังเคราะห์องค์ความรู้โดยบูรณาการข้อมูลด้านองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- การจัดท าคู่มือเชิงเทคนิค ทั้งด้านการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(๒) การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการพัฒนา 

ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นอกจากจะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของชาติอีกทางหนึ่ง 

แนวทางการพัฒนา  

- การติดตามสถานะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิผล  
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- การเผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ในการพัฒนาผ่าน
รูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลาย  

- การขยายกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและข้อมูล
ความส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 

(๓) การขยายเครือข่ายขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

เครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นอกจากจะเป็นการช่วยสนับสนุนงานตามแนวพระราชด าริแล้ว ยังเป็นการสร้าง  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 

แนวทางการพัฒนา  

- การสร้างเครือข่ายวิทยากรในพ้ืนที่การพัฒนา  
- การจัดเวทีหรือพ้ืนที่การขยายผล โดยเน้นความหลากหลายของหน่วยงาน/องค์กร 

รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างของวัย 
 

(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  

การเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ต้องอาศัยความสามารถและ
ความช านาญของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ของส านักงาน 
กปร. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการบูรณาการต่างๆและเจ้าหน้าที่
ส านักงาน กปร. 

แนวทางการพัฒนา  

- การส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  
- การส่งเสริมค่านิยม “การท าส าเร็จมากกว่าการท าเสร็จ”  
- การพัฒนาศักยภาพทั้งในเชิงเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการน าเสนอ 

 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

 การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบนฐานบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดท าคู่มือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะกรณีตัวอย่างความส าเร็จที่มีตัวอย่างหลากหลายและสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง โดยน าเสนอท้ังการใช้ชีวิตและเทคนิค  

 การจัดท าและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริไป
ใช้ในการพัฒนาผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย 
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๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือเพื่อสนอง
พระราชด าริ 

 

๑) เป้าหมาย 

เพ่ือบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในการรวบรวม ประมวล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้  
ที่มีความหลากหลาย สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

(๑) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กปร. ให้มีประสิทธิภาพ 

(๒) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่งาน (Job Description) และด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนด 

(๓) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 

(๔) มีเครือข่ายการประสานงานที่ดี ผลส าเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

(๑) การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการประสานและติดตามการด าเนินงาน 

บทบาทหลักของส านักงาน กปร. ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ คือ การประสาน 
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีความช านาญในแต่ละด้าน จ าเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือเพ่ือให้  
การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ มีการติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ระบบข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และครอบคลุม จึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

แนวทางการพัฒนา  

- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แบบบูรณาการ  

- การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

(๒) การพัฒนาทีมมืออาชีพประสานความร่วมมือในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 

สมรรถนะ ความสามารถ และแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรส านักงาน กปร. ต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือเพ่ือตอบสนองการปฏิบัติราชการที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ  
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แนวทางการพัฒนา  

- การสร้างทีมประสานความร่วมมือที่เป็นมืออาชีพ   
- การพัฒนาและก ากับการปฏิบัติงานของทีมประสานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

(๓) การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

หน่วยงานสนับสนุนการท างานเพ่ือด าเนินงานสนองพระราชด าริ ทั้งภายในและภายนอก
ส านักงาน กปร. ควรเข้าใจถึงเป้าหมายการพัฒนาตามแนวพระราชด าริร่วมกัน 

แนวทางการพัฒนา  

- การจัดพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรที่ท างานในพ้ืนที่กับบุคลากรที่ท างาน
สนับสนุนด้านต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการท างานเพ่ือสนองพระราชด าริ  

- การจัดพ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับบุคลากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจในการท างาน ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ 

 

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

 การจัดท าคู่มือเชิงปฏิบัติการ การถอดความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้มีประสบการณ์  
การรวบรวมและบันทึกเทคนิคการท างานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมประสานงาน และกระบวนการ 
Coaching and Mentoring 

 การฝึกเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและความทุ่มเทเอาใจใส่ใน 
การด าเนินงานสนองพระราชด าริที่เป็นมาตรฐาน 

 แผนพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบข้อมูลของส านักงาน 
 แผนการพัฒนาความสามารถบุคลากร ทีมงาน และเครือข่ายการประสานงานของส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการส านักงาน กปร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔--------------------------------------------------------- ๑๗ 

๓.๓  ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

กรม........ ๑. ค่าธรรมเนียม......  

๒. ค่าปรับ........  

๓. ดอกเบี้ย ......  

รัฐวิสาหกิจ.......  ๑. ค่าเช่า .......  

๒. ...........  

๓. ............  

รวมทั้งสิ้น    

 



แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ด าเนินการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๑๘ 
  

 
๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*  ๙๖๔.๘๑๐๕   ล้านบาท  

๑) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร  ๘๔.๗๒๓๘ ล้านบาท 

๒) งบประมาณรายจ่ายหน่วยงานรับงบประมาณ ๘๘๐.๐๘๖๗ ล้านบาท 

 ๒.๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๔๐.๘๘๕๗ ล้านบาท 

 ๒.๒) แผนงานยุทธสาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ๘๓๙.๒๐๑๐ ล้านบาท 

**หมายเหตุ  ทั้งนีไ้ม่รวมงบกลาง กปร. ๒,๔๐๐ ล้านบาท ** 

 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

๑. ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ 

รวม       

 งานตามเสด็จ        

การติดตามองคมนตรี       

การบริหารจัดการ/ประชุม/ติดตามโครงการ
ส าคัญ 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 การด าเนินงานฎีกาเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

      

การด าเนินงานสนับสนุนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ 

      

การรณรงค์การใช้หญ้าแฝก       

๒. ด้านการเผยแพร่และ
ขับเคลื่อนองค์ความรู้การ
พัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

รวม       

 การด าเนินงาน/การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

      

งานวิชาการ งานศึกษา วิจัย ทดลอง       

การด าเนินงานคณะท างาน อพ.สธ. ส านักงาน 
กปร. 

      

ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย       
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 การติดตามการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการวิชาการฯ 

      

โครงการน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน ตชด.       

การปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะที่ ๒ (สปน.) 

      

การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ กปร.       

๓. ด้านการพัฒนาระบบและ
สมรรถนะในการประสาน
ความร่วมมือเพื่อสนอง
พระราชด าริ     

รวม       

 การพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชด าริ (งบกลาง) 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี / การจัดท าแผนงาน 
โครงการและงบประมาณของส านักงาน กปร. 
/ การให้ความเห็นเพ่ือประกอบในการ
พิจารณาของ ครม. 

      

การด าเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) 

      

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

      

การจัดท ารายงานประจ าปี / การรายงานผล
การด าเนินงาน/ การรายงานถวาย 

      

การจัดท าข้อมูลสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
และส านัก/กองต่างๆ 

      

การจัดท าคู่มือปฏิบัติการ       

รวมทั้งสิ้น         

 



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

 

 

ภาคผนวก    
 

 

      ภาคผนวก ๑   ตาราง“แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ………….……….……..……….……………. ก 
 

      ภาคผนวก ๒   ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในระดับพื้นที่  
                         ………………….……..……….……….………….……..…….……..…………….………….……..………….……..………..………………………….………… ข 
 

      ภาคผนวก ๓   แนวทางการด าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ COVID – 19  
                         ของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ……………….…………………………....…….……….………….……..…….……..…………….………….…….………… ค 
 

      ภาคผนวก ๔   Template “แผนปฏิบตัิราชการ รายป ี(พ.ศ.๒๕XX) ของ (ส่วนราชการ.....................)” ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
                          และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก าหนด……………….……….……….…...……..…….……..…………….………….………………………….....………. ง 



 

 

 

 

ภาคผนวก ๑    
ตาราง“แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของ ส านัก/กอง/ศนูย์/กลุ่ม  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการ ส านักงาน กปร. 

ของ ส านัก/กอง/ศูนย์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 



ค ำน ำ 
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) ได้จัดท ำแผนปฏิบัติ กำร 
ส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ประกอบด้วย งำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของผู้บริหำร , รัฐบำล, งำนตำมยุทธศำสตร์ และงำนประจ ำ 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรให้บรรลุตำมพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบำยของส ำนักงำน กปร. ท้ังนี้ กำรจัดแผนปฏิบัติกำร 2564 
เกิดขึ้นจำกทุกส ำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม พิจำรณำกลั่นกรองร่วมกัน เพื่อให้แผนปฏิบัติกำรนี้มีควำมเชื่อมโยงสอดประสำนกันในทุกภำคส่วนของ
ส ำนักงำน กปร. และเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำลปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ท่ีได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติเมื่อ 12 กันยำยน 2557 ท่ีได้ระบุว่ำ นโยบำยท่ี 1 กำรปกป้องเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ “กำรสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำท่ี สถำนศึกษำ หน่วยงำนของรัฐ เรียนรู้ เข้ำใจ หลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำว มำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลโครงกำรตำมแบบอย่ำงท่ีทรงวำงรำกฐำนไว้ให้เผยแพร่เป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์  
ในวงกว้ำง” 
 ส ำนักงำน กปร. น ำแผนปฏิบัติกำรส ำนักงำน กปร. ปีงบประมำณ 2564 เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงบูรณำกำร ท้ังในด้ำน
แผนงำน แผนบุคลำกร และแผนงบประมำณ ให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน กปร. มีประสิทธิภำพบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์  
ของกำรด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ต่อไป 

 



สารบัญ 
 
 

                                    หน้า 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  1 

 

 

 



 
แผนงานและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 

กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 1 

 

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

1. งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร, คสช., รัฐบาล             กปค. 1 
2. งานตามยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.             กปค. 1 
3.  งานประจ า              
 3.1 งานตามเสดจ็ฯ 905             กปค. 1 
 3.2 ติดตามองคมนตร ี             กปค. 1 
 3.2 ประชุม/ตดิตามโครงการส าคญั              
 - ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อนฯ             เอกชัย/พิมพ์นภสั 
 - ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ             ณัฐดา/วนิดา 
 - ศูนย์ศึกษาฯ ห้วยทราย ฯ             ทิพย์กมล/นภัทร/ 

กิตติยาภรณ ์
 - โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านกลางดง วดัเขาถ  า             ทิพย์กมล/นภัทร/   

กิตติยาภรณ ์
 - โครงการฯ เขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุร ี               ทิพย์กมล/ลักษม ี
 - โครงการห้วยองคต จ.กาญจนบรุ ี             ทิพย์กมล/ลักษม ี
 - โครงการฯ อุทยานธรรมชาติวิทยา จ.ราชบุร ี             ทิพย์กมล/ลักษม ี
 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนป่าสัก จ.ลพบุร ี             เอกชัย/วัชรีวรรณ 
 - โครงการประตรูะบายน  าคลองลัดโพธ์ิ จ.สมุทรปราการ             ณัฐดา/อิทธิพล 
 - พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก             ณัฐดา/อิทธิพล 
 - โครงการพัฒนาพื นท่ีรอบวัดญาณฯ จ.ชลบรุ ี             ณัฐดา/วนิดา 
 - โครงการอ่างเก็บน  านฤบดินทรจินดา  จ.ปราจีนบรุ ี             ณัฐดา/โสภิตา  
 - ศูนย์ฯ ปลวกแดงฯ จ.ระยอง             ณัฐดา/วนิดา 
 3.3 ฎีกา             กปค.1 

4. รายงานประจ าปี              
 - รวบรวมรายงาน             กปค.1 

5. อื่นๆ 
- ตัวชี วัดตามมาตรการปรับปรุประสิทธิภาพในการ    
  ปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) 
- สนับสนุนข้อมูลโครงการด้านประชาสัมพันธ์ 
- สนับสนุนข้อมูลด้านสารสนเทศ 

 
 

            
-กปค.1ร่วมกับ    
 กพบ. กตผ.  กศข. 
-กปค.1ร่วมกับกปส. 
-กปค.1ร่วมกับกปส. 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  2 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หมายเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกต ิ งบกลาง อ่ืน ๆ 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร,รัฐบาล                  

  1.1 การด าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ- 
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
จ านวน ๘๘ โครงการ 

            กปค. 2 
(ตามพื้นที่รับผิดชอบ) 

    
 

 - ประชุมติดตามผล/บริหารจัดการ                  

 1.2 ปรับปรุงอ่างเก็บน  าที่อยู่ ในสถานการณ์ 
เฝ้าระวัง 22 อ่าง จังหวัดสกลนคร 

                 

 -  ติดตามผล/บริหารจัดการ                  

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                  

 2 . 1  ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 
การด าเนินงานพื นที่การพัฒนาแก่บุคลากร 

            กปค. 2 
 

    

 - ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น 
การด าเนินงาน ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์
ในพื นที่ที่มีความแตกต่างในเชิงภูมิสังคม  
ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในพื นที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยจัดท าคู่มือรายงาน 
ผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปี กองประสานงาน
โครงการพื นที่ 1 - 4  

                 

3. งานประจ า                  

 
3.1 การติดตามเสด็จฯ 

            กปค. 2 
(905 ตามพื้นที่รบัผิดชอบ) 
(906 เสด็จฯ เดือนละ 1 ครั้ง) 

    

แบบฟอร์มที่ 1 



งวด 1 งวด 2  

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกต ิ งบกลาง อ่ืน ๆ  

 3.2 การตรวจเยี่ยมโครงการฯ ขององคมนตรี             กปค. 2 
(ตามพื้นที่รับผิดชอบ) 

    

 3.3 การจัดท ารายงานประจ าป ี             กปค. 2     

 
3.4 การบริหารจัดการโครงการ 

                 

 1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  
จังหวัดสกลนคร 

            ธนฤทธิ์/ฉตัตริน     

 - วิเคราะห์โครงการ / งบประมาณ             ”     

 - ประชุมอนุกรรมการด าเนินงาน/คณะท างาน             ”     

 - ฝึกอบรมอาชพี 26 เมนู             ”     

 - ประชุม / ติดตามงานศูนย์ฯ             ”     

 2)  โครงการทฤษฎีใหม่เขาวง  
 จังหวัดกาฬสินธุ ์

            ธนฤทธิ์/สุดารัตน์     

 - วิเคราะห์โครงการ / งบประมาณ             ”     

 - ประชุม             ”     

 - ติดตามสถานะ/พัฒนาต่อยอดกลุ่มทฤษฎีใหม ่             ”     

 
3) โครงการ สปป.ลาว (หลัก 22/67) 

            ธนฤทธิ์/สุทธิพา     

 - วิเคราะห์โครงการ / งบประมาณ             ”     

 - ประชุม             ”     

 - ขยายผลองค์ความรู้ / ติดตามผล             ”     

 

 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกต ิ งบกลาง อ่ืน ๆ  

 4) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง 
เมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

            จินจะนะ/กฤษณพล     

 - ประชุม/ติดตามงานโครงสร้างพื นฐาน             ”     

 5) โครงการปศุสัตวด์่านซ้าย จังหวดัเลย             ธนฤทธิ์/ธวัชชัย     

 - วิเคราะห์โครงการ / งบประมาณ             ”     

 - ประชุม/ติดตามงานโครงสร้างพื นฐาน             ”     

 - ติดตามงานขยายผลสู่ผู้ปกครองนักเรียน
และโรงเรียน ตชด. 

            ”     

 6) โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสงิห์ฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

            จินจะนะ/อังคะนา     

 - ประชุมจัดท าแผนงานป ี65             ”     

 - วิเคราะห์โครงการ / งบประมาณ             ”     

 - ติดตามงานและประชุมคณะท างานศูนย์ภูสิงห์ฯ             ”     

 - ติดตามสถานะ เกษตรกรที่ได้รับการขยายผล
ถ่ายทอดความรู้ 

            
” 

    

 7)  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง 
จังหวัดยโสธร 

            จินจะนะ/เพชรนภา     

 - วิเคราะห์โครงการ / งบประมาณ             ”     

 - ประชุม             ”     

 - ขยายผลองค์ความรู้ / ติดตามผล             ”     

 

 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกต ิ งบกลาง อ่ืน ๆ  

 8)  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าหว้ยบางทรายฯ 
จังหวัดมุกดาหาร 

            จินจะนะ/อิทธิพล     

 - วิเคราะห์โครงการ / งบประมาณ             ”     

 - ติดตามการส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพ             ”     

 - ประชุม/ติดตามงาน             ”     

 9) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

            จินจะนะ/อังคะนา     

 - ประชุม/ติดตามงาน             ”     

 10) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร – 
จังหวัดนครพนม 

            จินจะนะ/กฤษณพล     

 - ประชุม/จัดท าแผน/การขับเคลื่อน             ”     

 11) โครงการศูนย์พัฒนาและบริการ      
     กสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า บ้านโพนสิม      
     เมืองไกรสอนพมวิหาน  
     แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

            จินจะนะ/กฤษณพล     

 - ประชุม/ติดตามงานโครงสร้างพื นฐาน                  

4. การติดตามงานฎีกา             กปค.2     

5. การติดตามงานโครงการ             กปค.2     

 



3 
 

 

 

 

กองประสานงานโครงการพื้นที่  3 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ 3 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

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

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร, รัฐบาล                  
 1.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์

และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดตาก 

            ผอ.ปค.3, 
ผอก.ปพ.31,  

คุณบุษราพรรณ,  
คุณนิตติยา 

    

 1.2 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

            ผอ.ปค.3, 
ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร,  
คุณสุทธิภา,  
คุณปราชญ์ 

    

 1.3 โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้และพฒันา
พื้นที่ชุมชนบ้านหว้ยลู่อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

            ผอ.ปค.3, 
ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร,  
คุณสุทธิภา,  
คุณปราชญ์ 

    

 1.4 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชด าร ิ

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

คุณสะสม 

    

 1.5 แผนงานการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของคณะอนุกรรมการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

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

    

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 



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

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

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

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                  
 2.1 แผนงานตามเสด็จฯ    

 
 
 

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

    

 2.2 แผนงานการตรวจเยีย่มโครงการของ
องคมนตรี 

   
 

 
 

 
 

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

    

 2.3 แผนงานติดตามและจัดท ารายงานประจ าปี 
(รายงานถวาย) 

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

    

 2.4 แผนงานการติดตามงานโครงการฯ เดือนละ  
2 คร้ัง 
 

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

    

 2.5 แผนงานพิจารณางบประมาณปี 64                  

  1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไคร้ฯ 
 
 

            ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, 

คุณสะสม 

    

  2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
 
 

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

    

  3) โครงการราษฎรชาวไทยภูเขาฯ 
 
 

   
 

 
 

        ผอก.ปพ.32,  
คุณวาณิชย์,  
คุณวัชรินทร ์

    

  4) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
17 แห่ง 
 

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

    

  5) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ 
 
 

            ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, 

คุณสะสม 

    

 



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

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

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

  6) ศูนย์บริหารการพัฒนาไม้ดอกไม้ผล 
บ้านไร่ฯ 
 

   
 

         ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, 

คุณสะสม 

    

  7) โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมไม้สักและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ าของ  
ลุ่มน้ าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

            ผอก.ปพ.32,  
คุณวาณิชย์,  
คุณวัชรินทร ์

    

  8) โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชนใน
พื้นที่อนุรักษ์ฯ (ขุนแจ) จังหวัดเชียงราย 

            ผอก.ปพ.31,  
คุณบุษราพรรณ 

    

  9) โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ 
จังหวัดตาก 

            ผอก.ปพ.31,  
คุณบุษราพรรณ 

    

  10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ
อนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม บริเวณเหมืองสังกะสีฯ 
อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก (เหมอืงผาแดง) 

            ผอก.ปพ.31,  
คุณบุษราพรรณ,  

คุณนิตติยา 

    

  11) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ าเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน 
 

            ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร,  
คุณสุทธิภา,  
คุณปราชญ์ 

    

  12) โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศปา่ไม้และ
พัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

            ผอก.ปพ.31,  
คุณสุภาพร,  
คุณสุทธิภา,  
คุณปราชญ์ 

    

  13) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชด าร ิ
 

            ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, 

คุณสะสม 

    

  14) โครงการพัฒนาพื้นที่หว้ยลานอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิอ าเภอสันก าแพง จงัหวัด
เชียงใหม่ 

            ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, 

คุณสะสม 

    

  15) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าเบ็ดเสร็จ
แม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิอ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

            ผอก.ปพ.32,  
คุณสใบทิพย์, 

คุณสะสม 

    

 



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

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

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

 2.6 การติดตามงานฎีกา 
 
 

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

    

3. งานประจ า                  

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

    

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

    

 

 

หมายเหตุ  โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 1 
   โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 2 

   โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 3 

   โครงการที่ด าเนินการ ไตรมาสที่ 4 
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กองประสานงานโครงการพื้นที่  4 

 

 



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

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

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

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

พระรำชด ำริและขอ้มูลโครงกำรที่เกี่ยวขอ้ง
กับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำรทิี่
ถูกต้องครบถ้วน และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

            กปค.4     

 2.2 จัดท ำข้อมูลตำมระบบติดตำม 
ควำมก้ำวหนำ้ฎีกำ (petition) 

            กปค.4     

 2.3 จัดท ำฐำนข้อมูลโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตำมระบบ 
knowledgeManagement : KM 

            พงศกร/ชฎำธร/
สหศักดิ์/ณัฐดนัย/
โสภำ/ภำนุวัฒน ์

    

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

(เดือนละ 2 ครั้ง) 
            กปค.4     

 3.5 กำรพิจำรณำงบประมำณปี 2563                  
  1) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพกิุลทองฯ             ธเนศ 

รุ่งรัตน์/กมลวรรณ 
    

  2) ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนกำร
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ 

            อภิศักดิ ์
ณัฐวุฒิ/ชฎำธร 

    

  3) งำนด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ             เจ้ำหน้ำที่ กปค.4 
ตำมพื้นที่
รับผิดชอบ 

    

 3.6 งำนด้ำนอื่น ๆ             กปค.4     
 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

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

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ                  
 4.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

     (เดือนละ 1 ครั้ง)   
            ธเนศ 

รุ่งรัตน์/กมลวรรณ 
    

 4.2 งำนชมศูนย์ศึกษำฯ             กปค.4     
5 ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนา 

พื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
                 

 5.1 ประสำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
     (เดือนละ 1 ครั้ง)   

            อภิศักดิ ์
ณัฐวุฒิ/ชฎำธร 

    

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

            กปค.4     

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

รุ่งรัตน์/กมลวรรณ 
    

8 โครงการบรหิารจดัการพื้นทีป่า่พรุควนเคร็ง             อภิศักดิ ์
ณัฐวุฒิ/ชฎำธร 

    

9 โครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยเมือง
ชุมพรตามพระราชด าร ิ

            อภิศักดิ ์
นงพงำ/พงศกร 

    

10 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

            อภิศักดิ ์
นงพงำ/สหศักดิ์ 

    

11 การติดตามและจดัท ารายงานประจ าป ี
2564 

            กปค.4     
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กองกิจกรรมพิเศษ 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์.......กองกิจกรรมพิเศษ.................................................... 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร,รัฐบาล                  
                   

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                  
                   

3. งานประจ า                  

 3.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- - 1 1 2 - - - - - - - 
ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ 

ดวงพร/ 
สิริจิตต์/สุพานี 

    

 3.2 การติดตามเสด็จฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

            
ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/ 

ดวงพร/ 
สิริจิตต์/สุพานี 

    

 3.3 การจัดประชุมกรรมการมูลนิธิชัย
พัฒนา   

1 
         

ศิริพันธ์/ 
ดวงพร/ 

สิริจิตต์/สุพานี 

    

 3.4 การเสนอชื่อผู้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ 

            ศิริพันธ์/ดวงพร     

 3.5 งานอ านวยการ / สนับสนุนเลขานุการ
ผู้บริหาร / จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการ
ประชุมคณะต่างๆ 

            มานิด/บริพัทธ์/ปวีณ     

 3.6 ประสานงานโครงการของมูลนิธิชัย
พัฒนา ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

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

ดวงพร/ 
สิริจิตต์/สุพานี/ปวีณ 

    

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 

งานอ านวยการและเลขานกุารเป็นกิจกรรมประจ าที่ท าทกุวนั 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ผู้รับผิดชอบ 

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

 3.7 ติดตามแผนการปฏบิัติงานประจ าป ี
2564 
 

            

ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/
ดวงพร/ 

สิริจิตต์/สุพานี/
ปวีณ 

    

 3.8 รายงานผลการด าเนินงาน แผนปฏบิัติ
การประจ าปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทุก 3 
เดือน 

 1   1  
 

1   
1 

 
ทิพย์กลม/ศิริพันธ์/

ดวงพร/ 
สิริจิตต์/สุพานี 

    

 3.9 งานสารบรรณ             บริพัทธ์/ปวีณ     

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

2 
           ศิริพันธ์/ดวงพร/ 

สิริจิตต์/สุพานี 
180,000 180,000   

 

งานสารบรรณเป็นกิจกรรมประจ าที่ท าทกุวนั 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มแผนงาน) 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านัก/กอง/ศูนย์ กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , รัฐบาล                

 1.1 การจัดท ารายงานเพื่อทูลเกล้าฯ และรายงาน 
นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกบัผลการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องฯ หรือ ผลการสนับสนุน
งบประมาณโครงการอันเนื่องฯ 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 1.2 สรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 1.3 งานติดตามและขับเคลื่อนการด าเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                

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

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 2.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอ.ผง./พิศมัย/นาร/ี
กอบลาภ         

3. งานประจ า                

3.1 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กปร.                

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

 2) จัดท าและรวบรวมค าสั่งคณะกรรมการ กปร. 
และที่เกี่ยวข้อง 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ/สาลิน ี

3.2 งานบริหารงบกลางค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (2,500 ล้านบาท) 

               

 1) พิจารณา ตรวจสอบ จัดเก็บขอ้มูลแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอขอรบัการ

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

แบบฟอร์มที่ 1 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

สนับสนุนงบประมาณ แล้วส่งให้กอง/กลุ่มที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการต่อไป 

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

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 3) ท าหนังสือแจ้งหนว่ยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อประธาน กปร. อนุมัต ิ

              ผอ.ผง./พิศมัย/นาร/ี
กอบลาภ 

 4) ติดตามประสานการอนุมัติเงินงวดจากส านัก
งบประมาณ 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 5) สรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ที่ 
กปร. อนุมัติเป็นรายงวด 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

 6) การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้ง สตง.
  

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

งบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2564 ในส่วนของงบ
ปกติและงบกลาง 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

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

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 

3.5 งานการวิเคราะห์โครงการที่ได้รบัมอบหมายฯ                

 1) โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (งบบริหารส านักงาน 
กปร) 

              ผอ.ผง./พิศมัย/นารี/
กอบลาภ 



 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

 2) โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกฯ 

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

3.6 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญา้แฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

               

 1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 2) การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและ
ติดตามผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

 3) การติดตามงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกฯ ของคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ 

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

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

              ผอ.ผง/ผการัตน์/ 
นพชาต ิ

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

               

3.7 งานจัดท ารายงานประจ าปี 2563 ของ 
ส านักงาน กปร. 

              ผอ.ผง/ 
กอบลาภ 

3.8 งานรวบรวมปรบัปรุงข้อในระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กปร. 

               

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

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

สาลินี/กอบลาภ 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
(กลุ่มวิเทศสัมพันธ์) 

 

 

 



 

M:\GROUP ADMINISTRATION\Work Report\ผลการปฏิบัติงาน\ปี 2562\แผน-ผล ต.ค.61-ก.ย.62 
N:\กผว\@ แผนปฏิบัติการ กปร ปี 2562_ActionPlan\แบบฟอร์ม 2 แผน-ผลการปฏิบัติการ ประจ าปีฯ2562_กวส รอบ6เดอืน รายงาน ITA21062562.docx 

    

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
.....กลุม่วิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์.....  

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

1. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.                
 1.1  งานขยายผลและเผยแพร่แนวพระราชด าริ                

 1.1.1 โครงการความร่วมมือตามแนวพระราชด าริ                
 1) โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์จาก

หญ้าแฝก ฯ (หญา้แฝกนานาชาติ) 
 งบ กผว.              

 2) โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเกษตร  
เลโซโท ฯ 

งบ กต.               

 1.1.2 การจัดการศึกษาดูงานให้ตา่งชาติ  
การบรรยายและอ านวยความสะดวก  

               

 1) การประสานการศึกษาดูงาน (แผน 8 ครั้ง)  
 

120,000      1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง  

 2) การจัดการบรรยายสรุปให้คณะต่างชาติ  
(แผน 8 ครั้ง)  

0   1 ครั้ง   1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง   

 1.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์กร                

 1) โครงการน าร่องการฝึกอบรมการน าเสนอและการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหารระดับต้น
และกลางของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และส านักงาน กปร. ประจ าปี 2564 ณ กรุงเทพ ฯ 
และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
287,000 

       
 

       

2. งานประจ า                

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

 2.3 แปล / ตรวจสอบการแปล งบ กปส.               

 

แบบฟอร์มที่ 2 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มนิติการ) 

 

 

 



รายงานต่อส านกังาน ก.พ. (ทุกรอบปีงบประมาณ) /กรมบัญชกีลาง (ระบบความรับผิดทางละเมิดทุกสิ้นเดือน) 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ส านักงานเลขาธกิาร กลุ่มนิติการ 

 
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

อภิสรา 
(กลุม่นิติการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

1.  งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 1.1 การพิจารณาร่างกฎหมายภายในส่วนราชการ 
     เพื่อปรับใช้บังคับกับโทษปรับพินัย (ไม่ใช่โทษ 
     อาญาหรือโทษทางปกครองและไม่ท าให้เสีย 
     ประวัติ) 

 

 1.2 การเสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อก าหนดขั้นตอน 
     การด าเนินการชั้นบังคับคดีทางปกครอง 

 

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

 

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

 

2. งานประจ า  
 2.1 การให้ความเห็นด้านกฎหมาย 

      - ตอบข้อหารือ, หนังสือเวียน, การแก้ไข 
        เพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับใหม่ 

 

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

  
กรณีพ้นจากต าแหน่ง 

 

        

 2.3 รายงานผลประจ าปีต่อหน่วยงานอื่น ๆ  
     - เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์   
     - ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
     - การส่งข้อมูลเข้าประกวดรางวัลความรับผิด 
       ทางด้านละเมิดและแพ่งระดับกรม 

 
 

 2.4 คดีปกครอง ติดตามผลคดี/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด (อยู่ระหว่างการแสวงหาขอ้เท็จจริงโดยศาลปกครองสูงสุด วินัยไม่ร้ายแรง 3 ปี, วินัยรา้ยแรง 5 ปี) 

 2.5 คณะกรรมการต่าง ๆ  
      - เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

แบบฟอร์มที่ 1 
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารงานทั่วไป) 

 

 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
120,000

โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพ่ือ

1.1 บ าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(ร.9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563          
    
1.2 บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพร
ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

1.3 บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร
ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 2564

41,400

70,000

หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ (บาท)

ผอก.ชบ.
กุลวดี

ภูษณิศา
เจ้าหน้าท่ี ชบ.

โครงการต่างๆ ผอก.ชบ.
กุลวดี

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

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

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

1

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

3

แบบฟอร์มที่ 1



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ (บาท)ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มที่ 1

งานอาคารสถานท่ี

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

- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองถ่ายเอกสาร 250,000        

- งานจัดเก็บเอกสาร 250,000        

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบเคร่ืองปรับอากาศ 340,000        

- งานก าจัดปลวก มด แมลงสาบ 60,000         

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบลิฟท์ 75,000         

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบบ าบัดน  าดี-น  าเสีย 120,000        

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบ 
CCTV เปล่ียน UPS CCTV

100,000        

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 25,000         

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (หม้อแปลง
ไฟฟ้า)

50,000         

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 95,000         

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบสัญญาณอัคคีภัย 
(ไฟ Alarm)

46,000         

- งานดูแล บ ารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ 110,200        

- งานดูแล บ ารุงรักษา ตกแต่ง ปรับภูมิทัศน์ และจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาและงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆ

100,000        

- งานจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ เช่น จัดเก็บขะ, ดูดส่ิงปฏิกูล
เปล่ียนไส้กรอง ฯลฯ

150,500        

4 การเปล่ียนถ่ายน  าคลองแก้มลิง ณัชญ์วลัช
นายช่าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ (บาท)ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มที่ 1

1,230,000

1,033,200

9,999
(เงินสวัสดิการ)

การเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

ร่วมพีธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (ร.4)
1 ตุลาคม 2563

12

14

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
ถวายบังคมวางพวงมาลา และจุดเทียนน้อมร าลึกเน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
13 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
วางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.5) 23 ตุลาคม 2563

9

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

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

8 จัดพิธีท าบุญเลี ยงพระ ในโอกาสวันขึ นปีใหม่ พ.ศ. 2564

10 จัดพิธีรดน  าขอพร เน่ืองในวันสงกรานต์ พ.ศ. 2564

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

13

11 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน กปร. พ.ศ. 2564

งานจ้างต่อเน่ือง

การจัดงานพิธีการต่าง ๆ 

ผอก.ชบ.

ผอก.ชบ.
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ (บาท)ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มที่ 1

17 ร่วมพีธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหาเจษฎาราชเจ้า (ร.3) 19 มีนาคม 2564

21 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล (ร.8) พระอัฐมรามาธิบดินทร 
9 มิถุนายน 2563

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินิ เน่ืองในโอกาส
วันขึ นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 

19 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสวันฉัตรมงคล

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ณ พระปฐมบรม
ราชานุสาวรีย์ ร. 1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เม่ือวันท่ี
6 เมษายน 2564

20 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

23 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

18

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

22 ถวายแจกันดอกไม้สด และร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เน่ืองในโอกาสวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 

15 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพาน
พุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

16



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ (บาท)ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มที่ 1

576,000        

262,100        

10,000

สรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

- ค่าโทรศัพท์ 656,600        

- ค่าน  าประปา 53,100         

- ค่าไปรษณีย์ 193,100        

- ค่าไฟฟ้า 2,958,800     

27

28

งานซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ต่อ พ.ร.บ. และทะเบียนรถยนต์

ต่อประกันประเภท 3 Plus

ผอก.ชบ.
ณัชญ์วลัช

กุลวดี
ศิริพร

เจ้าหน้าท่ี ชบ.

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

33 จตุพร
สายตา

ศิริพร
สายตา
จันทิมา

31 การรายงานเอกสารลับต่อ ลปร.

งานธุรการและงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

งานยานพาหนะ 

29 งานจ่ายวัสดุเชื อเพลิง (น  ามันเชื อเพลิง)

34

ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทั งภายในและภายนอก
ส านักงาน กปร.

ศิริพร
ณัฐวุฒิ

24

25

ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแจกัน
ดอกไม้สด และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 12 สิงหาคม 2564 

ผอก.ชบ.
กุลวดี

ผอก.ชบ.
กุลวดี

การท าลายเอกสาร30

26



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบปกติ งบกลาง อ่ืนๆ 
หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานเลขาธิการ (กลุ่มช่วยอ านวยการและบริหารท่ัวไป)

งบประมาณ (บาท)ท่ี โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์มที่ 1

150,000 16,000แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส านักงาน กปร. (BCP) : 
การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

41 ผอก.ชบ.
กุลวดี

36

เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดน  าของส านักงาน กปร. ประจ าปี 
ต่อคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน  า

38 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานการใช้พลังงานในภาค
ราชการของส านักงาน กปร.ส่งส านักนโยบายและแผน
พลังงาน

ผอก.ชบ.
ศิริพร

35 ศิริพร
สายันต์
ณัฐวุฒิ

40 เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยของส านักงาน กปร. ส่งกรมควบคุมมลพิษ

แจ้งเวียน ระเบียบ/ค าส่ัง/ข่าวสาร ส านักงาน กปร.
ทั งท่ีเป็นเอกสารและเวียนทางคอมพิวเตอร์

39

สรุปค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส านักงาน กปร.

ผอก.ชบ.
กุลวดี

ภูษณิศา

ผอก.ชบ.
สายตา

รับ-ส่งเอกสารโดยรถน าสารและทางไปรษณีย์

ศิริพร

37
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ส านักงานเลขาธิการ 
(กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ) 

 

 

 



งบปกติ งบกลาง ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

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

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

3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564
เร่งรัดการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักงบประมาณ
บันทึกรายงานสถานะการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในระบบ BB EvMIS รายเดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย รายไตรมาส 
(สงป.301,302,302/1)ในระบบ BB EvMIS ส่งให้ส านักงบประมาณ

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

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

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

แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2564
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านงบประมาณ

ตุ๊กตา

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน



งบปกติ งบกลาง ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2564
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

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

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

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

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

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ในส่วน
งบประมาณของ ส านักงาน กปร.) ส่งให้ กผว.
กองทุนสวัสดิการ ส านักงาน กปร.

13 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายเดือน
14 รายงานการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ รายปี

กองทุนพระราชทานฯ
15 รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอเบิกเงินยืมเงินกองทุน

พระราชทาน เสนอประธานกรรมการบริหารฯ ประจ าปี 2564
16 จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุน

พระราชทานส าหรับศูนย์ศึกษาประจ าปี
17 การจ่ายเงินยืมให้ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาฯ และโครงการต่าง ๆ

ผ่านระบบของธนาคารกรุงไทยเป็นรายไตรมาส
18 จัดท ารายงานเงินกองทุนพระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ รายปี

เพ่ือทูลเกล้าถวาย (ปีปฏิทิน) และ เสนอคณะกรรมการบริหาร

ด้านงบประมาณ (ต่อ)

ตุ๊กตา



งบปกติ งบกลาง ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2564
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

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

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



งบปกติ งบกลาง ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2564
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านบัญชี

1 การบันทึกบัญชี
 การปรับปรุงบัญชี
บันทึกรายการรับเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ
เงินประกันสัญญา เบิกเกินส่งคืน รายได้แผ่นดิน และค่าสมัครสอบ
งานราชการ
ประมวลค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย์ในระบบ GFMIS
บันทึกรายการล้างพักสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
 การขอเบิกเงินคงคลังและการกระทบยอดเงินคงเหลือประจ าวัน

2 การตรวจสอบบัญชี
งบทดลอง รายการขอเบิกเงิน การเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง และการ
จัดเก็บเงินและน าส่งรายได้แผ่นดินประจ าเดือน
 ตรวจสอบรายการพักสินทรัพย์จากระบบจัดซ้ือจัดจ้างรายการ
บัญชีพักต่างๆ เช่น พักเงินน าส่ง พักโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ในระบบ

3 การจัดท ารายงานทางการเงินต่าง ๆ
 รายงานการเงินประจ าปี
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
 รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 รายงานต้นทุนผลผลิตประจ าปี

กีรติ



งบปกติ งบกลาง ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2564
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านพัสดุ
1 การจัดหาพัสดุ
การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (งบปกติ)
การจัดท าและเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (งบกลาง)
การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2564
(ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน) งบปกติ
การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.2564
(ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน) งบกลาง
การจัดซ้ือพัสดุต่าง ๆ
การจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
การเช่า/การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
การตรวจรับการจัดซ้ือ-เช่า-จ้างเหมาบริการต่าง ๆ
การท าสัญญา/ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง
การขอคืนหลักประกันสัญญา/การขอหนังสือรับรองผลงาน
การติดตามงาน/การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน
การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตรมาส (กรมบัญชีกลาง) และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
การรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน (เว็บไซต์หน่วยงาน)
การจัดหาโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับติดต่อราชการ
การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วราภรณ์
อรสา 

พัชรี

ทัศนาลักษณ์
ชัยสิทธิ์



งบปกติ งบกลาง ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2564
ส านักงานเลขาธิการ / กลุ่มบริการการเงินการคลังและพัสดุ

แผนงาน/กิจกรรม
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ

ด้านพัสดุ (ต่อ)
1 การจัดหาพัสดุ (ต่อ)
การบันทึกข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
การบันทึกข้อมูลเปิดเผยการใช้เงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของ
รัฐให้ส่ือมลชนด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ส่งสตอง
การรายงานผลการจัดซ้ือครุภัณฑ์ให้แก่ส านักงบประมาณ
เพ่ือก าหนดราคามาตรฐาน
การรายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้มอบให้เพ่ือช่วย

2 การควบคุมพัสดุ
   - การเบิก-จ่ายพัสดุ
   - การตรวจสอบพัสดุประจ าปี

3 การจ าหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาดและบริจาค)
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

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

วราภรณ์
อรสา 

พัชรี

ทัศนาลักษณ์
ชัยสิทธิ์
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

 

 



รวมแผน/ผล
หมวด / รายการ งบประมาณ

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 รวม ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 รวม เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 รวม ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 รวม
1. งบด าเนินงาน

แผน 41,850         
ผล
แผน 9,300            775        775          775          2,325         775        775        775        2,325       775         775         775        2,325       775        775        775         2,325       
ผล

2) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ แผน 32,550           32,550      32,550       
บริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ ผล

แผน 567,160       
ผล
แผน 12,400          12,400      12,400       
ผล
แผน 22,800          7,600      7,600      7,600      22,800      
ผล
แผน 6,200            6,200      6,200         
ผล
แผน 198,300         198,300  198,300    
ผล
แผน 1,750            1,750      1,750       
ผล
แผน 1,750            1,050      1,050       700        700         
ผล
แผน 323,960         80,560    80,560    80,560      241,680    27,560     27,560     27,160    82,280     

ผล

2) การประชุมพิจารณาแผนงาน/
งบประมาณด้านวิชาการฯ
3) การประชุมผู้อ านวยการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ
4) การประชุมศูนย์ฯ สัญจร

5) การประชุมคณะท างาน อพ.สธ. - 
กปร.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ)
ผู้จัดท าแผน : กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที)

1.1 ค่าตอบแทน

1.2 ค่าใช้สอย

6) การประชุมโครงการความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอก
10) การติดตามผลการด าเนินงาน
คณะอนุกรรมการด าเนินงานด้าน
วิชาการฯ

หน่วย : บาท
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์ฯ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2



รวมแผน/ผล
หมวด / รายการ งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม : กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ)
ผู้จัดท าแผน : กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

หน่วย : บาท
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
แผน 180,000       
ผล
แผน 180,000         15,000    15,000      15,000      45,000       15,000    15,000    15,000    45,000      15,000     15,000     15,000    45,000     15,000    15,000    15,000     45,000      
ผล

รวมท้ังส้ิน แผน 789,010       21,975    15,775      60,725      98,475       98,085    295,685  96,335    490,105    43,335     43,335     43,635    130,305    23,375    23,375    23,375     70,125      
ผล

1.3 รายจ่ายอ่ืน

1) เงินเดือนฯ ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง  1 คน
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กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าร ิ
(กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง) 

 

 



ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ปกติ  กลาง  อ่ืนๆ

1
1.1 โครงการน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน

 -จัดการประชุมคณะท้างานฯ 15/10/2564

 -เตรียมจัดท้าแผนการด้าเนินงานปี 2564
 -ประสาน ติดตาม ผลักดันการด้าเนินงานตามแนวทางจาก
มติท่ีประชุม

1.2 การปฏิบัติการการบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะท่ี 2 ส้านักงานปลัด
ส้านักนายกรัฐมนตรี (เข้าร่วมประชุม)

2

2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส้านักงาน กปร .

 - แผนการติดตามสนับสนุนการด้าเนินงาน จ้านวน 8 ศูนย์
เรียนรู้

  294,080

 - แผนการถอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การลงมือท้า

2.2 การขยายเครือข่ายการขับเคล่ือน
2.2.1) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - โครงการพ่ีน้าน้องรักษ์น ้า ตามแนวพระราชด้าริ พ .ศ.
2563-2564

สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร

2.2.2) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
และความม่ันคง กองบัญชาการกองทัพไทย

 - โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กองทัพไทย ปี 2564

สุดารัตน์ /กรกฎ/
พัฒน์ธชา

 งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (พพ.) กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ (กศข.) 

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

สุดารัตน์/กรกฎ/
พัฒน์ธชา

งานนโยบายของผู้บริหาร

สุดารัตน์ /สุชนา/
จุฎาพร/ณัฐวุฒิ

งานตามนโยบายยุทธศาสตร์ส านักงาน : ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
เผยแพร่และขับเคล่ือนองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ

1 2 21 2

N:\กผว\@ แผนปฏบิัตกิาร กปร _ActionPlan\Y_2564\กศข\แผน64-ผลปฏบิัตกิาร_2563แผน64-ผลปฏบิัตกิาร_2563แผน64 2



ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ปกติ  กลาง  อ่ืนๆ

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

2.2.3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - โครงการพัฒนาหนังสือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน

สุดารัตน์ /กรกฎ/
พัฒน์ธชา

3
3.1 การจัดจ้างเหมาบริการในต้าแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล จ้านวน 1 ต้าแหน่ง สุดารัตน์/สุชนา
  180,000

รวม  474,080 -        

งานประจ า

N:\กผว\@ แผนปฏบิัตกิาร กปร _ActionPlan\Y_2564\กศข\แผน64-ผลปฏบิัตกิาร_2563แผน64-ผลปฏบิัตกิาร_2563แผน64 2
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กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน 

ตามแนวพระราชด าร ิ

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ ปี 2563 ปี 2564 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล               ผอ.พค. 
ผอก.บค.   
น.ส.กรรณิการ์ 
น.ส.พิชมญช์ 

1.1 การวางแผนและอัตราก าลัง                
 1) ประชุม อ.ก.พ.กรม/กระทรวง 72,800      

 
        

 
 

 2) ปรับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายใน 
    เกลี่ยอัตราก าลัง (Rotation) 

               

 3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร                 
 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 
               

 5) การเลื่อนเงินเดือน ค่าจา้ง และค่าตอบแทน                

1.2 งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง/เลื่อนระดับ
ต าแหน่ง (ภายใน)  

52,000               

 1) เชี่ยวชาญ เป็น อ านวยการระดบัสูง    (ก.ย.
63) 

           ด าเนินการแต่งตั้ง
แล้วเสร็จวันท่ี  
16 ก.ย. 63 มีผล
วันท่ี 1 ต.ค. 63 

 2) อ านวยการต้น ช านาญการพิเศษ เป็นเชี่ยวชาญ               -สรรหาพร้อม 
กันได้ 
- ในกรณีมีการ
ย้าย อต. เป็น 
ชช. ต้องสรรหา 
อต. ก่อน 

 3) ช านาญการพิเศษ เป็น อ านวยการต้น                 

 4) ช านาญการ เป็น ช านาญการพเิศษ                 

 5) เลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการ (จ านวน 8 ราย) 
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ 
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ล าดับ
ที ่

แผนงาน/กิจกรรม 
 

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2563 ปี 2564 
ผู้รับผิดชอบ งบปกติ งบกลาง ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 6) การแต่งตั้ง ลปร.                
1.3 งานสรรหาและเลือกสรร/แต่งตั้ง/เลื่อนระดับ

ต าแหน่ง (ภายนอก)  
   300,000 

(งบกลางปี  
พ.ศ. 2561) 

             

 1) สรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ 
(โดยการสอบแข่งขันหรืออ่ืน ๆ) 

       

1.4 จัดท ากรอบ/การต่อสัญญา        
 1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมา 

    บริการ (กรณีจ้างต่อ) 
               

1.5 ฐานข้อมูลบุคคล                

 1) การปรับปรุงฐานข้อมูลบคุคล (Dpis)                
 2) การปรับปรุงข้อมูลในระบบ SEIS 

(เริ่มลงในระบบตั้งแต่ 1 ต.ค. 61) 
               

1.6 ด าเนินการให้ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูงด าเนินการ
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ ์(Experience 
Accumulation Framework)  

               

1.7 ประกาศรับสมคัรผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี 16 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

               

 รวมงบประมาณ 1 124,800 300,000              
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

2.2 ด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

              ผอ.พค/ผอก.บค. 
นางสมพร 
ประภาพร 
น.ส.เสาวนีย์ 
น.ส.ณัฐณพัศชา 

2.2.1 การพัฒนาระดับส านัก/กอง/
ศูนย์/ต าแหน่ง 

               

 1) โครงการสัมมนา ประจ าปี 
2564 

1,280,900               

 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน ลปร. 

 159,800              

 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.1 

 516,800              

 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.2 

 337,100              

 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสายงาน รปร.3 

 548,900              

 6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ (นบร.) 10 

 10,393,680              

 7) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้าง
เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 9 

 4,924,200              

 8) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การสื่อสารยุคดิจิทัล 

 52,700              
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

2.2.2 การพัฒนาระดับบุคคล                

 1) โครงการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร
ระยะยาว 

 1,323,600              

 2) โครงการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมภายนอกหลักสูตร
ระยะสั้น  

287,400 116,500              

2.2.3 การพัฒนาเพื่อสรา้งเครือข่าย
การพัฒนาตามแนว
พระราชด าร ิ

               

 1) โครงการเสริมสร้างความรู้
ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนว
พระราชด าริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งท่ี 6  

 326,000              

2.2.4 โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

 200,000              

2.2.5 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

               

 1) บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม                

 2) การปรับปรุงเว็บไซต์การ
พัฒนาบุคลากร 

               

 รวมงบประมาณ 2 1,568,300 19,792,280              
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ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

3. ด้านสวัสดิการ               ผอ.พค./ผอก.บค.   
 นางสมพร 
น.ส.ประภาพร 
น.ส.ภาวิณ ี

 1) ตรวจสุขภาพประจ าปี 
2564 

               

 2) เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณด์ิเรกฯ 

               

 2.1 เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณต์ระกูล
ช้างเผือกและมงกุฎไทย 

               

 4) การประชุมฌาปนกจิ
สงเคราะห ์

               

 5) การประชุมใหญส่ามญั
ประจ าปีกองทุนสวสัดิการฯ  

               

 6) การคัดเลือกข้าราชการ
ดีเด่น ประจ าปี 2564 

               

 7) ขอรับบ านาญข้าราชการ 
4 รายลูกจ้างประจ า 2 ราย 
พนักงานราชการ 1 ราย 

               

 8) การจัดมุทิตาจติแก่ผู้
เกษียณอายรุาชการ 

               

 รวมงบประมาณ 3                
 

หมายเหตุ : จะขออนุมัติงบประมาณ ส านักงาน กปร. ปี 2564 งบกลาง (งวดที่ 2 ) 45,000 บาท  

 

 



-6- 

 
ล าดับ

ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

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

งบปกต ิ งบกลาง 

4. อื่น ๆ                ผอ.พค./ผอก.บค.   
นางกัญญ์วรา 

 1) ท าบัตรข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ  

               

 2) จัดท าหนังสือรับรอง
เงินเดือน 

               

 3) ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

46,000               

 4) ค่าอาหาร อาหารวา่ง และ
เครื่องดืม่ 

17,000               

 5) นักศึกษาฝึกงาน                

 6) หนังสือประกันสังคม                

 7) หนังสือการกู้เงินโครงการ
สวัสดิการเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 

               

 8) หนังสือตรวจสอบประวัติ
บุคคล (รปภ.1) ช้ันความลับ 

               

 รวมงบประมาณ 4  63,000               
5. ครุภัณฑ์               ผอ.พค/ผอก.บค. 

นางสมพร 
ประภาพร 
น.ส.เสาวนีย์ 

 5.1) ฮาร์ดดสิก์ ขนาด 4 TB 
2 อัน  

 7,500              

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 17,561,000 20,099,780              
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กองประชาสัมพันธ์ 

 

 



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

ส่ือวิทยุ วิไล/วิชุพร

 โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเน่ือง   
มาจากพระราชด าริทางส่ือวิทยุ

1,500,000       
จัดท าTOR จัดจ้าง

ส่ือโทรทัศน์ วิไล/วิชุพร

 โครงการจัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ 1,500,000       จัดท าTOR จัดจ้าง

5,822,500                                                           เบญจรัตน์/ประทีป

 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ RDPB Camp  
รุ่นท่ี 10

2,122,500       
จัดท าTOR จัดจ้าง

ส่ือนิทรรศการ วิชาญ/โชคชัย

 โครงการจัดการเสวนา/นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ              
 สวนหลวง ร. 9 700,000 จัดท าTOR จัดจ้าง

รวมท้ังส้ิน 5,822,500     

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
กองประชาสัมพันธ์

2562
แผนงาน/กิจกรรม

2563

1/1
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ศูนย์สารสนเทศ 

 

 



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

1.1 การพัฒนานวัตกรรมระบบฐานข้อมูล
(1) โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ (ฐานข้อมูลกลาง)
 -  งานต่อเน่ือง แจ้ง

เวียน
เร่ิมให้(2) ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุเพ่ือพระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ
 -  งานต่อเน่ือง ปรับแ

ก้
ระบบ
เพ่ิม

ทดสอ
บการ
ใช้งาน

แจ้งให้
ศูนย์ฯ 
เร่ิมใช้
งาน

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

 -  งานต่อเน่ือง อบรม
การ
ใช้งาน

*เป็นตัวช้ีวัด

(4) การประสานติดตามโครงการสนับสนุนการติดต้ัง Internet Leased Line 
ในศูนย์ศึกษาฯ ภายใต้การสนับสนุนของ กสทช. ระยะท่ี 3

 -  งานต่อเน่ือง 
สนับสนุนงบประมาณ
โดย ส านักงาน กสทช.

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

 4) พ.ศ. 2562-2564
 -  - 

(2) จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารดิจิทัลของส านักงาน กปร. ฉบับใหม่ (พ.ศ. 
2562-2565)

 -  - 

(3) สนับสนุนงานตัวช้ีวัดของ ส านักงาน ก.พ.ร.  - -

2.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวพระราชด าริและโครงการอันเน่ืองฯ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 -  - 

(1) ผลิตส่ือแอนนิเมช่ันองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - × × × ×
(2) การเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  -  - 

3
3.1 ประชุมคณะท างาน

งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร.

งานประจ า

ประสานการการติดต้ัง internet ของศูนย์ศึกษาฯ ท้ัง 6 แห่ง พร้อมท้ังติดตามผลการด าเนินงาน

อบรมผู้ใช้งาน

ทดสอบระบบ
เสร็จ

งานนโยบายของผู้บริหาร รัฐบาล

ทดสอบ 
น าเข้าข้อมูล

ประชุมหารือ
ประเมินผล

พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระยะท่ี 2

แจ้งให้นักวิจัย
ของศูนย์ศึกษา

 เร่ิมใช้งาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์สารสนเทศ

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

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

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์สารสนเทศ

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

หมายเหตุ

(1) ประชุมคณะท างานพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศของส านักงาน
 กปร.

 - - ×

(2) ประชุมคณะท างานพัฒนาห้องสมุด  - - ×
3.2 การพัฒนาห้องสมุด
(1) ด าเนินการจัดการรับหนังสือเข้าห้องสมุดใหม่ พร้อมท้ังบริหารจัดการ  - -
(2) ดูแลจัดหนังสือ วารสาร การยืม คืน และการจัดหาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด  - -
(3) จัดจ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์ 180,000     - × จัดจ้าง 12 เดือน

3.3 การจัดท าแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน IT
(1) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ
 -  - 

(2) การปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  -  - 
3.4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ของส านักงาน กปร.      302,000  - 

(1) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศของส านักงาน กปร. 4 หลักสูตร

     100,700  - 

 - อบรมหลักสูตรการใช้งานข้อมูลระบบสารสนเทศของส านักงาน กปร. 
(อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการโครงการ
อันเน่ืองมาจาก พระราชด าริ (ระบบฐานข้อมูลกลาง))

×

 - หลักสูตร “การบริหารจัดการ Internet ส าหรับเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบของ
ศูนย์ศึกษาฯ"

×

 - หลักสูตร “การใช้งานระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)"

×

 - หลักสูตร “การใช้งานระบบเมล็ดพันธ์ุเพ่ือพระราชทานและปัจจัยการ ×
(2) โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมทักษะดิจิทัล 3 หลักสูตร 201,300     -

 - หลักสูตร "ก้าวทัน Thailand 4.0" ×
 - หลักสูตร "Infographic with Adobe Photoshop CS" ×
 - หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอ Movie Editing with Adobe Premiere CC" ×
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 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์สารสนเทศ

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

หมายเหตุ

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

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 - -

(2) ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลต่างๆ  - -
(3) ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนหน้า Desktop  - -

3.6 การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
(1) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาเว็บไซต์ส านักงานฯ rdpb.go.th - 470,000    

× × ท าสัญญา × ×
1 พ.ค. 64- 
30 เม.ย. 65

(2) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (การศึกษา ทดลอง และวิจัย)

71,600      - 1 ม.ค. 64- 
31 ธ.ค. 64

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

 - 430,000    
× × ท าสัญญา × ×

1 พ.ค. 64- 
30 เม.ย. 64

(4) โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)      140,000 - × × × ×
(5) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ RDP Library        80,000 - × × × ×
(6) โครงการจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน

และปัจจัยการผลิต
        187,250

× × × ×
1 ม.ค. 64- 
31 ธ.ค. 64

3.7 การบ ารุงรักษาระบบ Hardware และ Network
(1) ดูแลระบบเครือข่าย              -   -
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              -   -
(3) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,426,400   -

 - เคร่ืองแม่ข่ายแบบท่ี 1 (1 เคร่ือง) 130,000     -
 - เคร่ืองแม่ข่ายแบบท่ี 2 (1 เคร่ือง) 350,000     -
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (2 ลิขสิทธ์ิ) 56,000       -
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟฟฟิกและมัลติมีเดียข้ันสูง (2 เคร่ือง) 490,400     -
 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (160 เคร่ือง) 180,000     -
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 ปกติ  งบกลาง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบระมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศูนย์สารสนเทศ

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

หมายเหตุ

(4) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม              -   100,000     
 - เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800 VA (40 เคร่ือง)              -   100,000     

(5) โครงการจัดซ้ือ Antivirus 200,000     -           จัดซ้ือ
×

(6) โครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาห้อง Server Room      350,000 -          จัดจ้าง
×

× ×
ส้ินสุด มี.ค. 

64
(7)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย      460,000 -          จัดจ้าง

×
ส้ินสุด เม.ย. 

64

(8)  โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ิมเติม  - 314,985    จัดจ้าง
×

(9) โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line)    1,250,000 - ท าสัญญา
(10) โครงการเช่าพ้ืนท่ีวาง Web Server      180,000 -
(11) สาธารณูปโภคอ่ืนๆ      321,000
(12) โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ส าหรับการประชุม/เสวนา/อบรม ออนไลน์  - -
3.8 การซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (วัสดุซ่อมแซมและอัพเกรด) 230,000     -
3.9 งานจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  - -
3.10  งานบริหารงานท่ัวไป  - -
(1) งานบริหารจัดการของ ศสท.  - -
(2) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์)  - 165,600    จัดจ้าง 1 ก.ค. 63 -

31 มี.ค. 64

(3) จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการ 1 คน  (เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล)  - 165,600    จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63 -
31 พ.ค. 64
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กองติดตามและประเมินผล 

 

 



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

ปกติ
 งบ

กลาง
อ่ืน ๆ

1

1.1 การติดตามพิพิธภัณฑ์โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ จัดท าร่าง

รายงาน
การติดตาม

ทูลเกล้าถวาย
รายงานฯ

ประชุม
คณะท างาน

ติดตามฯ คร้ัง
ท่ี 1/64

ประชุม
คณะท างาน
ติดตามฯ 

คร้ังท่ี 2/64

ตต.

1.2 การติดตามการใช้ประโยชน์ 
(ฐานข้อมูลกลาง) กตผ.

1.3 จัดท าข้อมูลสถานการณ์ด าเนินงาน
โครงการท่ีเกิดจากฎีกาท่ีเข้าแผนปกติ 
ปีงบประมาณ 2560-2563

ปผ.

1.4 จัดท าแนวทางรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ปผ.

2 งานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน กปร.
2.1 ประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษา (พ.ศ.
2560-2654)

รวบรวม
ข้อมูล

จัดท า
แบบสอบถาม/

ส่ง
แบบสอบถาม

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติม

ร่างรายงาน สัมมนาฯ รายงานฉบับ
สมบูรณ์

ปผ.

   จัด
สัมมนา

กรุงเทพฯ
 1 วัน 

(งบกลาง)2.2  การประเมินผลโครงการปรับปรุงอ่าง
เก็บน้ าห้วยทรายชม้ินฯ

ได้รับแบบ วิเคราะห์ข้อมูล ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติม

ร่างรายงาน ประชุม รายงานฉบับ
สมบูรณ์ ปผ.



2.3 โครงการประเมินผลการพัฒนาแหล่ง
น้ าอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพ้ืนท่ีลุ่ม
น้ าป่าสักบริเวณเหนือเข่ือน    ป่าสักชลสิทธ์ิ

จัดท าขอ
อนุมัติ

หลักการ 
(TOR)

อนุมัติหลักการ

ปผ.

   จัด
สัมมนา
จังหวัด

เพชรบูรณ์
 (งบ

กลาง)2.4 การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริของศูนย์ศึกษาฯ ภูพานฯ และ
ศูนย์ศึกษาฯ พิกุลทอง

อนุมัติหลักการ จัดท า
แบบสอบถาม/
ประสานพ้ืนท่ี

ส่งแบบสอบถาม
ให้ศูนย์ศึกษาฯ

วิเคราะห์ข้อมูล ประชุมเชิง
ปฏัติการ
ตัวช้ีวัดฯ ปผ.



2.5 การติดตามผลลัพธ์การด าเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
ประจ าปี 2564

ประชุม
ร่วมกับ กปค.

1-4

จัดท าแบบ
ส ารวจข้อมูล

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูล

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูล

ลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูล

จัดท าสรุป
รายงานผล

ตต.



 หมาย
เหตุ

งบประมาณ

วิเคราะห์และแปรผลจัดท าคู่มือลงรัหส  และลงรหัส
ข้อมูล

คัดเลือกโครงการ/รวบรวม
ข้อมูล

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

งานตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร, คสช.,รัฐบาล

ผู้รับผิดช
อบ

ติดตามและรวบวมข้อมูลจาก กปค. 1-4 / สรุปเสนอผู้บริหาร

รวบรวมความต้องการใช้ข้อมูลของกองต่าง ๆ / สรุปความต้องการ / เตรียมการจัดประชุมหารือก าหนดแนวทาง

ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม ร่างรายงาน

พัฒนาระบบสารสนเทศ และน าเข้าข้อมูลติดตามการใช้ประโยชน์โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2564 เข้าระบบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
กองติดตามประเมินผล

แผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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

ปกติ
 งบ

กลาง
อ่ืน ๆ

 หมาย
เหตุ

งบประมาณ
ผู้รับผิดช

อบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564
กองติดตามประเมินผล

แผนงาน/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

2 งานประจ า
โครงการจัดท าตัวช้ีวัดโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

ประชุม
คณะท างานฯ
 ด้านจัดท า
รายงาน

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหารโครงการฯ

ลงพ้ืนท่ีติดตาม
ตัวช้ีวัด

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่อง

ไคร้ฯ  และ
โครงการ 

พัฒนาห้วยลาน
ฯ จังหวัด
เชียงใหม่

ลงพ้ืนท่ี
ติดตามตัวช้ีวัด

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขา

หินซ้อนฯ 
จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนฯ 
จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภู

พานฯ จังหวัด
สกลนคร

ลงพ้ืนท่ีติดตาม
ตัวช้ีวัด

ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วย

ทรายฯ จังหวัด
เพชรบุรี และ
โครงการศึกษา
วิธีการฟ้ืนฟูเขา
ชะงุ้มฯ จังหวัด

ราชบุรี

ลงพ้ืนท่ีติดตาม
ตัวช้ีวัดศูนย์
พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์ฯ 
จังหวัดศรีสะเกษ
และศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุล
ทองฯ จังหวัด

นราธิวาส

ประชุม
คณะอนุกรรมก
ารโครงการฯ 
เพ่ือสรุปผล
 การติดตาม
ตัวช้ีวัด ท้ัง 5 

ด้าน

สรุปผลการ
จัดเก็บข้อมูล

เบ้ืองต้น

การจัดท า
ระบบ

ฐานข้อมูลและ
ติดตาม

โครงการจัดท า
ตัวช้ีวัดฯ

ประชุม
คณะท างาน

ติดตามตัวช้ีวัด
ท้ัง 5 ด้าน เพ่ือ

สรุปผลการ
ด าเนินงานก่อน
จัดท ารายงาน

ประชุมเชิง
ปฏัติการ
ตัวช้ีวัดฯ

การจัดท า
ระบบ

ฐานข้อมูล
และติดตาม
โครงการ

จัดท าคัวช้ีวัดฯ

ตต.    จัด
สัมมนา
ในท้ืนท่ี
ภาค

กลาง 2 
วัน (งบ
กลาง)
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

ส านักงาน กปร. 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ที ่
 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

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

อ่ืนๆ 

 งานนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร , รัฐบาล 
1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

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

     

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

ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 

   

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

     

 (2.1) การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ด าเนินการตามกรอบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด คณะท างาน ITA / 
ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 

   

 (2.2) การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติในภาครัฐ และ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 
 
 

   



ที ่
 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

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

อ่ืนๆ 

- กิจกรรมเสียงตามสาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เดือนละ 1 เร่ือง 

- กิจกรรมการจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ 

  จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

  จัดท า 
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

  จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

  จัดท า
บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์  

- กิจกรรมข้อความรณรงค์ทาง
หน้าจอ Desktop 

เผยแพรข่้อความรณรงค์ทางหน้าจอ Desktop เดือนละ 1 เร่ือง 

3.  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้น า
หลักการ  
“บวร: บ้าน วัด โรงเรียน” ไป
ขับเคลื่อน 

 

    

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

 
ด าเนินการ 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 

   

 งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนา

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

     

 (4.1) คณะกรรมการจรยิธรรม
ประจ าส านักงาน กปร. 

สรุปผลการ
ด าเนินงานปี 2563 

ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ประชุม 
คกก. 

ด าเนินการตามแผน ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 

   



ที ่
 

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

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

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

อ่ืนๆ 

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

        จัด
ฝึกอบรม 

   ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 

150,000   

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

          ประ 
เมิน 

จัดท า
รายงาน
สรุปผล 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 

   

 งานประจ า 
5. รายงาน ศอตช. เรื่องความคืบหนา้

การด าเนินงานต่อข้อร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการทุจรติใน
ภาครัฐ 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

จัดส่ง
รายงาน 

ศิริลักษณ์ /  
จุไรรัตน์ / ปรียา 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน กปร. 

  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

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

1. งานนโยบายเร่งดว่นของผู้บริหาร , รัฐบาล 
 

8,400               

 1.1 การประสาน จัดท า ด าเนินการ ติดตาม และ
รายงานผลตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

  ประชุม 
 

 
 

 
 

ประชุม   ประชุม   ประชุม  รายงาน 
12 

เดือน 

ศิริลักษณ์, นพปฎล 
จิราภรณ์, เฉลิมพร, 

วิภารัตน์, อุไร 

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

    รายงาน   รายงาน   รายงาน   รายงาน ศิริลักษณ์, นพปฎล 
วิภารัตน์ 

  
 1.3 ด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแล

องค์การที่ดี 
 - การจัดท าจดหมายข่าว ส านักงาน กปร.
ประจ าป ี2564 

100,000 
 
 

    
 

ฉบับที่ 
1 

   
 

ฉบับที่ 
2 

   
 

ฉบับที่ 
3 

   
 

ฉบับที่ 
4 

 
 

ศิริลักษณ์, นพปฎล 
จิราภรณ์, 

 -- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

              ศิริลักษณ์, นพปฎล 
จิราภรณ์, เฉลิมพร, 

วิภารัตน์, 
2. งานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน กปร. 

 
               

 2.1 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  
-เลขานุการคณะท างานฎีกาฯ 

4,200     ประชุม    ประชุม    ประชุม นพปฎล,เฉลิมพร 

 
2.2 งานฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา  
-ติดตามผลฎีกาในภาพรวม 

  รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

รายงาน 
สงป301 

เฉลิมพร 
 
 

 -การจัดการองค์ความรู้ ขอ้มูลพระราชด าริ 
และแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชด าร ิ

              ศิริลักษณ์, นพปฎล,  
จิราภรณ์, เฉลิมพร,  

วิภารัตน์, อุไร 
 



  
ที ่

 
แผนงาน / กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ประสานงาน 

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

 -สร้างเวทีแสดงความคิดเห็นในการออกแบบแนว
ทางการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสนอง
พระราชด าริ (Problem-based) 

         1 ครั้ง     ศิริลักษณ์, 
นพปฎล,จิราภรณ์, 

เฉลิมพร 
 -การจัดการความรู ้(KM:Knowledge 

Management) องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริบนฐาน
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 

              ศิริลักษณ์, 
นพปฎล,จิราภรณ์, 

เฉลิมพร  

3. งานประจ า 
 

               

 3.1 แผนบริหารความเส่ียงส านักงาน กปร. 
 

   ประสาน รายงาน ประสาน         นพปฎล/เฉลิมพร 

 3.2 การด าเนินการตามแนวทางควบคุมภายใน 
 

  ประสาน จัดท า รายงาน 
12 เดือน 

         เฉลิมพร 

 3.3 งานสารบรรณ / งานเลขานุการกลุม่ กพบ. 
 

              อุไร 
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กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานใหค้วามเชือ่ม ัน่

1. การจัดท าแผนปฏบิัตงิานตรวจสอบประจ าปี 2564 (ส าหรับแตล่ะกจิกรรมทีต่รวจสอบ)

2. การปฏบิัตงิานดา้นบัญชขีองสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. การประเมนิการบรหิารจัดการความเสีย่งของส านักงาน กปร.

4. การประเมนิระบบการควบคมุภายในของส านักงาน กปร.

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

6. การบรหิารเงนิงบประมาณ

7. การตดิตามหน่วยรับตรวจวา่ด าเนนิการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในซึง่ผูบ้รหิารสัง่การ

8. การรับ-น าเงนิสง่คลังในระบบ GFMIS ผา่นระบบ KTB Corporate Online

9. ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูเพือ่การบรหิารจัดการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ  (ระบบฐานขอ้มลูกลาง) 

10. โครงการตอ่เตมิหอ้งสมดุโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ หอ้งรับประทานอาหาร และ หอ้งออกก าลังกาย ส านักงาน กปร. 

11. การประเมนิความเสีย่งและวางแผนการตรวจสอบปี 2565

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการปรับปรุงการปฏบิัตงิานในองคก์ร)

หมายเหตุ

1 หากพบปัญหาหรอือปุสรรคในระหวา่งการตรวจสอบ อาจปรับเปลีย่นแผนและระยะเวลาในการปฏบิัตงิานตามความเหมาะสม

2 กจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบและด าเนนิการ จ านวนวนัทีร่ะบไุวใ้นตารางขา้งตน้  มไิดร้วมถงึ

  - งานดา้นบรหิารจัดการภายในกลุม่ตรวจสอบภายในเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิานสอดคลอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏบิัตกิารตรวจสอบภายใน

          ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

  - การเขา้รับฝึกอบรมหลักสตูรประกาศนยีบัตรผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ  (CGIA) และหลักสตูรอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัตงิาน   

  - การเขา้ร่วมประชมุกบัหน่วยงานภายในส านักงาน กปร.   

  - ภารกจิอืน่ๆ กบักรมบัญชกีลางหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

งานการใหค้ าปรกึษาแนะน า ดา้นการเงนิ การบัญช ีการพัสด ุ
และดา้นอืน่ ๆ ไดแ้ก่

แผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังาน กปร.

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



 

 

 

 

ภาคผนวก ๒    

ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริในระดับพื้นที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๓    

แนวทางการด าเนนิงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
....ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID – 19 ).......... 

...........ของ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 
 เมื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประสบกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการ
แพร่ระบาดของโรค ข้อพึงปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะท างาน ก ากับ ดูแล และติดตามผล 
  เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ หรือการแพร่ระบาดของโรค เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะท างาน

เฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในศูนย์ศึกษาฯ รวมถึงการประสานงาน การวางแผนการขยายผลสู่ประชาชน ตลอดจนการก ากับ ดูแล 
และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยขอให้ศูนย์ศึกษาฯ แจ้ง
ผลสรุปการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวและการปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้ส านักงาน กปร. ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. การด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ และหลักการทรงงาน 
  การด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ หรือการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดขึ้น ขอให้

ยึดแนวพระราชด าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้พระราชทานไว้ รวมถึงการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการทรงงาน ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 ด้านตามนโยบาย
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และตามที่ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2560-2564 ได้แก่ ด้านบริหาร
จัดการ ด้านวิชาการ และ ด้านวางแผนขยายผลและติดตามประเมินผล 

3. การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ขอให้เป็นไปตามประกาศมาตรการบริหาร

สถานการณ์ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่ก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
ภายใต้การสั่งการจากส่วนกลาง และยึดกรอบแนวคิดการบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิผลไปพร้อมกันด้วย โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

3.1 การอ านวยการ การจัดการทั่วไป รวมถึงสถานที่และอาคารต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ์และจัดท าป้ายแสดงข้อมูลที่จ าเป็นตามประกาศมาตรการการบริหาร

สถานการณ์ของภาครัฐ 
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ เช่น การสนับสนุนสถานที่ 

อาคาร ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือตามท่ีได้รับการร้องขอจากภาครัฐ 
- การบริหารจัดการนอกเหนือจากประกาศตามมาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ ให้เป็นเอกสิทธิ์ของผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาฯ โดยเน้นความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย 

- ให้เน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ทั้งในเรื่องการประสาน ติดตาม ตลอดจนการจัด
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือรักษา
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
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3.2 การจัดการบุคลากรและอัตราก าลัง 
  - ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมาตรการการบริหารสถานการณ์ของภาครัฐ รวมถึง

มาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 
  - จัดอัตราก าลังและสรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับหรือสอดคล้องกับห้วง

ระยะเวลาการเกิดสถานการณ์ 
  - พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือเพ่ิม

ทักษะการด าเนินงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น ทักษะด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 

3.3 การจัดการแผนงานและงบประมาณ 
  3.3.1 งบประมาณ กปร. 
   - การปรับแผนงานและงบประมาณของกิจกรรม รวมถึงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้สอดคล้องกับห้วงเวลาตามมติ ครม.เรื่องงบประมาณ และห้วงเวลาการพิจารณางบกลางที่จะ
ด าเนินการในช่วงระยะเวลานั้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประกาศเกี่ยวกับงบประมาณของภาครัฐเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย 

   - การปรับแผนงานและงบประมาณ ทั้งในส่วนของการปรับวิธีการด าเนินงาน การปรับลด 
หรือยกเลิกกิจกรรมภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น หากไม่มีความจ าเป็นให้ด าเนินการตามแผนงาน งบประมาณ
เดิม โดยไม่เปลี่ยนหมวดหรือประเภทของการใช้จ่ายงบประมาณ หรือนอกเหนือจากกรอบการพิจารณา
งบประมาณที่เคยเสนอขอไว้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ขอให้ศูนย์ศึกษาฯ แจ้งให้ส านักงาน กปร. 
ทราบด้วยทุกครั้ง เพ่ือส านักงาน กปร. จะได้แจ้งไปยังส านักงบประมาณต่อไป 

   - การปรับแผนงานในการด าเนินงานทุกกรณีเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้
มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ และจัดหมวดหมู่แยกจากแผนงานปกติให้ชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลและ
ตัวชี้วัด  ในการติดตามประเมินผลในระยะต่อไป 

  3.3.2 งบปกต ิ
   - การปรับแผนงานและงบประมาณที่เป็นงบปกติของหน่วยงานต้นสังกัด ขอความ

ร่วมมือแจ้งให้ส านักงาน กปร. ทราบด้วยทุกครั้ง เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลและติดตามการด าเนินงานในภาพรวม
ต่อไป 

  3.3.3 เงินรายได้ศูนย์ศึกษาฯ และเงินกองทุนพระราชทาน 
   - ศูนย์ศึกษาฯ อาจจะพิจารณาขอยืมเงินรายได้ศูนย์ศึกษาฯ และเงินกองทุน

พระราชทาน เพ่ือมาใช้ทดรองจ่ายเป็นการชั่วคราวในระหว่างรองบประมาณ กปร. หรืองบปกติ หรือเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ีมีอยู่ 

   - เรื่องการยืมเงินและการคืนเงินยืมจากเงินรายได้ศูนย์ศึกษาฯ และเงินกองทุน
พระราชทาน ให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินรายไดข้องศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2562 และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเงินกองทุนพระราชทานที่
ก าหนดด้วย 
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4. การด าเนินงานด้านวิชาการ 
  4.1 การศึกษา ทดลอง วิจัย 
  - ให้ด าเนินงานในส่วนของการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ด าเนินการอยู่ในขณะนั้นอย่าง

ต่อเนื่อง 
  - ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ และให้มีการเก็บข้อมูลทีเ่ข้มข้นข้ึน 
  - ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้เน้นวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือประชาชน หรือเน้น

การศึกษาทดลองวิจัยเชิงประยุกต์มากกว่าการศึกษาทดลองวิจัยแบบพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจ
สามารถน าผลการศึกษาทดลองวิจัยไปด าเนินการในพ้ืนที่ของตนเองและได้รับผลในการบรรเทาความเดือดร้อน
ได้ทันต่อความต้องการ 

  4.2 การทดสอบและการสาธิต 
   - การทดสอบและการจัดท าแปลงสาธิตผลส าเร็จของงานศึกษาทดลองวิจัย ขอให้เน้น

ผลส าเร็จที่ประชาชนสามารถน าไปประยุกต์ปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ หรือลด
รายจ่ายให้แก่ประชาชนที่น าไปประยุกตใ์ช้ 

   - ให้ด าเนินการดูแล รักษา แปลงทดสอบและแปลงสาธิตอย่างต่อเนื่อง 
   - สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์ ขอให้ด าเนินการ

มาตรการก ากับ ควบคุม และดูแลที่เข้มข้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพืชและสัตว์ที่ท าการทดสอบหรือ
สาธิต หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

5. การวางแผนขยายผลและติดตามประเมินผล 
 การด าเนินงานตามแผนงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วน

ของการศึกษาดูงานแปลงสาธิต การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
ขอให้จัดท าระบบฐานข้อมูลให้ชัดเจนระหว่างแผนงานปกติและแผนงานที่ได้มีการปรับแผนให้สอดรับกับ
สถานการณ์นั้นๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ต่อไป โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 การวางแผนขยายผล 
- แผนงานขยายผล ขอให้พิจารณาปรับแผนงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เกิดข้ึน 
- รูปแบบการขยายผล ขอให้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเพ่ิมช่องทางการขยายผลที่เข้าถึง

ประชาชนได้ง่าย เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้หน่วยเคลื่อนที่เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กและการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างใกล้ชิด 

5.2 การเผยแพร่องค์ความรู้ 
- จัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงหรือเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม และไม่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียหรือผลกระทบทางลบต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- การเผยแพร่องค์ความรู้ ควรให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควบคู่ไปด้วย หรือหากไม่
สามารถให้การสนับสนุน ควรให้ข้อมูลของแหล่งที่จะสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตนั้นๆได้ 

- การเผยแพร่องค์ความรู้ ให้ค านึงถึงรูปแบบการผลิตสื่อที่หลากหลาย น่าสนใจ ชวนติดตาม 
และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยผ่านช่องทางการน าเสนอที่สามารถกระจายผลในวงกว้างและรวดเร็ว เช่น  
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ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ สื่อหรือช่องทางที่จะน าเสนอต้องไม่มีชื่อเสียงในทางลบต่อโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ รวมทั้งไม่ผิดกฎหมายและไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศ 

5.3 การจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
- หลักสูตรฝึกอบรม ควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและการปรับใช้ ประกอบ

กับเห็นควรให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตควบคู่กันไปด้วย หรือหากไม่สามารถสนับสนุนได้ ควรให้ข้อมูลของ
แหล่งที่จะสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตนั้นๆ ได้ 

- การจัดการฝึกอบรม ขอให้พิจารณาวางแผนก าหนดช่วงระยะเวลา จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
และการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมาตรการการบริหาร
สถานการณ์ของภาครัฐ เพ่ือให้สามารถก ากับ ดูแล และอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การจัดการฝึกอบรม ให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น 
จัดท าเป็นวิดีโอแทนการจัดการฝึกอบรมแบบพบปะกัน โดยอาจจะมีการอธิบายข้อมูลเสริมในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค 
หรือเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายข้ึนและชวนติดตาม 

5.4 การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
- ขอให้พิจารณาผู้ที่จะเข้ารับบริการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ หรือคณะศึกษาดูงานเท่าที่จ าเป็น

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือจัดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
เล็ก สลับเปลี่ยนกันเข้าเยี่ยมชมดูงานภายในศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความแออัด 

- กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับบริการในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาฯ ขอให้ด าเนินการตามประกาศ
มาตรการการบริหารสถานการณ์ของภาครัฐ รวมถึงการพิจารณาวางแผนนัดหมายล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถ
บริหารการด าเนินงานสอดรับกับมาตรการตามที่ภาครัฐก าหนด 

- ขอให้มีการบันทึกจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมดูงานพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาฯ และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ศูนย์ศึกษาฯ เพ่ือเป็นข้อมูลและตัวชี้วัดการด าเนินงานโดยรวมของศูนย์ศึกษาฯ 

5.5 การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
- ด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตาม

ศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ 
- การจัดท าแผนงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขอให้สอดคล้อง

หรือไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ของภาครัฐ หรือประกาศมาตรการการบริหาร
สถานการณ์ของภาครัฐในขณะนั้น ตลอดจนสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ศึกษาฯ โดยให้แจ้งหรือให้เกิดการ
รับทราบในบทบาท ภารกิจและความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาฯ อย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

- การให้ความช่วยเหลือกรณีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชหรือปัจจัยการผลิต ให้ด าเนินการ
จัดเป็นชุดหรือใส่บรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่ส าคัญให้ชัดเจน เช่น ชื่อศูนย์ศึกษาฯ สถานที่ติดต่อ 
วัตถุประสงค์การแจกจ่าย ประเภท/ชนิดพันธุ์ น้ าหนัก การน าไปใช้ประโยชน์ วันหมดอายุ เป็นต้น 

- ขอให้จัดท าฐานข้อมูลของผู้รับบริการเท่าที่จ าเป็นและถูกต้อง เช่น ชื่อ -สกุล เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ติดต่อ หมายเลขติดต่อ สถานที่ตั้งของพ้ืนที่ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ สภาพพ้ืนที่ วิธีการ
น าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ระมัดระวังเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการน าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับบริการไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืนด้วย 
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- กรณีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต นอกจากมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แล้ว ควรค านึงถึงความยั่งยืนที่จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้วย ดังนั้น หากประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือไปแล้ว มีความประสงค์จะด าเนินกิจกรรมการเกษตรต่อเนื่อง ขอให้พิจารณาเตรียมความพร้อม
การให้การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย 

 
5.6 การติดตามประเมินผล 

- ให้จัดท าฐานข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยขอให้
มีรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลในภายหลัง 

- ให้จัดท าระบบติดตามผลการด าเนินงาน โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถ
เก็บรายละเอียดข้อมูลในปริมาณมากได้ สามารถเข้าถึงหรือสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถเชื่อมต่อทาง
ออนไลน์ในลักษณะที่จะท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะ
เปรียบเทียบหรืออาจจะซ้อนทับ (overlay) เพ่ือให้เห็นข้อมูลหลายประเภทบนภาพกราฟฟิคเดียวกันได้ เช่น 
ระบบภูมิสารสนเทศรายบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจเพ่ือปรับแผนให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 

- การติดตามประเมินผล ขอให้ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน โดยเฉพาะประโยชน์
สูงสุดที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ 
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แนวทางการเตรียมพร้อม 
การจัดการระบบและวิธีการทํางานนอกสถานท่ีทาํงานหรือทํางานทีบ่้าน (Work from Home) 

กรณีวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 (COVID-19) 

ความเป็นมา 

  สืบเน่ืองจากประเทศจีนประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือโรคโคโรน่าไวรัส เมื่อเดือนธันวาคม 
2562 โดยเริม่จากเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเป่ย และมกีารแพร่ระบาดของเช้ือโรคน้ีอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเช้ือโรคน้ีมี
สาเหตุมาจากเช้ือไวรัส ซึ่งไม่มียารักษา การเยียวยาหรือการรักษาเป็นการบรรเทาอาการของผู้ป่วยเท่าน้ัน อีกทั้งการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคน้ีทําให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตและติดเช้ือจํานวนมาก ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเช้ือโรคน้ีไปทั่ว
โลกกว่า 155 ประเทศ มีจํานวนผู้ติดเช้ือจํานวนกว่า 242,191 คน เสยีชีวิต 9,843 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 
2563) 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่ือและอาการ
สาํคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2563 ได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายลําดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 

มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด-19  

  รัฐบาลได้มีมาตรการท่ีสําคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 เพ่ือการควบคุม
การติดเช้ือ ได้แก่ 
  - มาตรการทางสาธารณะสุข ได้แก่ การสังเกตตนเอง หากมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ นํ้ามูกไหล หายใจ
เหน่ือย ให้พบแพทย์ การดูแลสุขภาพ โดยการล้างมือบ่อยๆ หรือการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และการสวมหน้ากาก
อนามัย โดยเมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2563 ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโควิด 19 
  - มาตรการทางสังคม ได้แก่ การรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) หมายความถึง การ
ลดการใกล้ชิดกันระหว่างบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายในการชะลอการแพร่ระบาดของโรค ด้วยการลดการสัมผัสใกล้ชิด
ระหว่างบุคคลให้น้อยลง วิธีการน้ีประกอบด้วย การกักด่าน การจํากัดการเดินทาง และการปิดสถานศึกษา สถานที่
ทํางาน สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ หรือศูนย์การค้า โดยบุคคลอาจจํากัดการเดินทาง โดยการอยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่
แออัด ไม่สมัผัสมือผู้อ่ืน และทิ้งระยะทางกายจากผู้อ่ืน การงดหรือยกเลกิการชุมนุมหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
ผู้คนจํานวนมาก เช่น โรงภาพยนตร์ การประชุม ฯลฯ เป็นต้น และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มมีติคณะรัฐมนตรี
ประกาศมาตรการป้องกัน “ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มคีวามเสี่ยงสูง” โดยให้มีการปิด
ช่ัวคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สําหรับสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผับ 
สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ โรงมหรสพ ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้มีการปิดช่ัวคราวเป็นเวลา 
14 วัน 
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ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน ได้วางมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคเช้ือโควิด-19 ทั้งมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรการทางสังคม โดยมีบันทึกข้อความด่วนมากที่ 
กพค.262/2563 ลงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19  
และบันทึกข้อความ ที ่ชบ 104/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่องการดําเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขณะมาปฏิบัติงานในสํานักงาน กปร. และบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที ่
ชบ.122/2563 ลงวันที่ 17 มนีาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ของ
เจ้าหน้าที่ขณะมาปฏิบัติงานในสํานักงาน กปร.ฉบับที่ 2  

ศูนย์สารสนเทศ (ศสท.) สํานักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศและ
การจัดการระบบข้อมูลในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงได้เตรียม
แผน แนวทางและวิธีการในการทํางานนอกสถานที่ทํางานหรือทํางานทางไกล หรือการทํางานที่บ้าน ให้กับเจ้าหน้าที่
ของสํานักงาน กปร. หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ตามมาตรการทางสังคมเพ่ือรองรับการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโค
วิด-19 เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ และใหส้ามารถปฏิบัติงานสนองพระราชดําริได้อย่างตอเน่ือง และเป็นการป้องกัน 
ควบคุมโรคติดเช้ือโควิด-19 ที่อาจจะขยายวงกว้างภายในประเทศ และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคมุโรค
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

1. เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการระบบและกําหนดวิธีการทํางานนอกสถานที่ทํางาน  
ทํางานทางไกล หรือทํางานที่บ้าน (Work from Home) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการสลับ
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่มาทํางาน หรือมีการสัง่ปิดสํานักงาน 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักงาน กปร. เพ่ือสนองการดําเนินงานตามโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริได้อย่างต่อเน่ือง 

3. เพ่ือเป็นแผนการจัดการทํางานภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางรองรับมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช้ือโควิด-19 

กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้ามายทีจ่ะใช้แนวทางวิธีการทํางานนอกสถานที่ทาํงาน ได้แก่  

- เจ้าหน้าที่สํานักงาน กปร.ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ เช่น ผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ หรือการเฝ้า
ระวังของผู้ที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางการประกาศเป็นเขตติดเช้ือ และถูกสั่งการให้กักบริเวณ
หรือหยุดราชการ เป็นเวลา 14 วัน และผูบั้งคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของสํานักงาน กปร. (ตาม
บันทึกข้อความด่วนมาก ที่ กพค.262/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) 

- เจ้าหน้าที่สํานักงาน กปร. ในกรณีมีการสั่งปิดทําการ 14 วัน 
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แนวทางการทาํงานนอกสถานท่ีทํางาน ทํางานทางไกลหรือที่บ้าน ( Work from Home) 

ศูนย์สารสนเทศ (ศสท) สํานักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศและ
การจัดการระบบข้อมูลในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองพระราชดําริได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดแนวทางจัดการระบบ 
และวิธีการในการทํางานนอกสถานที่ทํางาน ทํางานทางไกลหรือที่บ้านไว้ ดังน้ี 

 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการรักษาความปลอดภัย  
 การจัดการระบบสารสนเทศและการใช้งานข้อมูลต่างๆ  

 

 การจัดการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และการรักษาความปลอดภัย  

ระบบการใช้งาน Drive : C D M N O  

ระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร. ได้มีการต้ังค่าเพ่ือให้สามารถรองรับการเข้าถึงจากภายนอก
สํานักงานได้ โดย ศูนย์สารสนเทศจะดําเนินการติดต้ังระบบการทํางานนอกสถานทีท่ํางานหรือทางไกล จํานวน 2 
ระบบ คือ ระบบ VPN และการติดต้ังโปรแกรม AnyDesk ซึ่งเป็นโปรแกรมทีส่ามารถดาวน์โหลดได้ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี จะต้องใส่ช่ือผู้ใช้งาน (Username) รหสัผ่าน(Password) หรือ ID Code ในการอนุญาตให้เขา้ถึงข้อมูล
เพ่ือความปลอดภัย โดย ศสท.จะจัดทําคู่มือการเช่ือมต่อระบบ VPN และการติดต้ังโปรแกรม Anydesk ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ความเร็วอินเตอร์เน็ต 

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน กปร. มีความเร็วเพียงพอ สามารถรองรับการใช้งาน
ออนไลน์พร้อมกันได้ 

วิธีการในการทํางานนอกสถานท่ีทาํงาน 

มีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ในขั้นต้น เจา้หน้าที่หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตทํางานนอกสถานท่ีทํางาน ให้ทําการสาํเนาข้อมูลที่
จําเป็นต้องใช้งาน จากไดร์ฟ C D M N O ลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา  ได้แก่ Thumb 
Drive,  Harddisk External หรือ จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ เพ่ือนําข้อมูลไปปฏิบัติงานนอก
สถานที่ทํางาน 

2. ในการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่เอกสารผ่านทาง E-mail โดยให้เจ้าหน้าทีต้่องจัดทํา
สรุปรายช่ืออีเมล์แอดเดรสและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลเพ่ือใช้ในการส่งเอกสารอิเล๊กทรอนิกส์
และใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 

3. ในกรณีต้องการใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก จาก Drive : C D M N O สามารถเลือกเช่ือมโยงข้อมูลจาก 
Server ของสํานักงาน กปร. ได้ 2 ช่องทาง 
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3.1 ช่องทางผ่านโปรแกรม Anydesk โดยระบบ Remote ใช้เช่ือมโยงข้อมูล Drive :   
C D M N O ได้   

3.2 ช่องทางผ่านระบบ VPN ใช้เช่ือมโยงข้อมูล Drive :  M N O ได้ 
 

3.1 ช่องทางผ่านโปรแกรม Anydesk โดยระบบ Remote ใช้เช่ือมโยงข้อมูล Drive :  C D M N O  

-    ศสท. จะติดต้ังโปรแกรม AnyDesk ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแนะนําการใช้
งาน โดยเจ้าของเครื่องจะต้องกําหนดรหัสผ่าน ID Code ของตนเองเพ่ือให้มีความปลอดภัย 

การใช้งาน 

-    ระบบ AnyDesk ใช้งานในลักษณะเข้ามาควบคุมเครือ่งที่สํานักงาน สามารถใช้งานได้ทุกระบบ    
     ตามปกติ และสามารถใช้งานพร้อมกันได้ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ทําการ Remote ปิดเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ทํางาน เพ่ือความปลอดภัยของอุปกรณ์ 
-    เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ให้ถอนการติดต้ังโปรแกรม 

ข้อจํากัด (จํานวนผู้ใช้งาน ) 

- วิธีน้ีต้องมีการเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่สํานักงานให้ทุกคร้ัง (ใช้ในกรณมีีเจ้าหน้าที่เข้ามาที่
สํานักงานหรือมีการสลับหมนุเวียนเจ้าหน้าที่มาทํางาน)  

- ควรระบุช่ือเจ้าของที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ เพ่ือความสะดวกในการให้ผูอ่ื้นมาเปิดเคร่ือง  

3.2  ช่องทางผ่านระบบ VPN ใช้เช่ือมโยงข้อมูล Drive :  M N O ในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่มาเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้  

-   เจ้าหน้าที่จะต้องติดต้ังโปรแกรม VPN ตามคู่มือ โดยใช้ Username และ Password ที่ ศสท.
กําหนด พร้อมทั้งแนะนําการใช้งาน  

การใช้งาน 

- เน่ืองจากระบบ VPN รองรับการใช้งานพร้อมกันสูงสุด 20 เครื่อง จึงควรเช่ือมต่อเข้าใช้งานเท่าที่
จําเป็น เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ตัดการเช่ือมต่อทันที เพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้สิทธ์ิในการใช้งาน 

- เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ศสท.จะถอนการติดต้ังโปรแกรม 

ข้อจํากัด (จํานวนผู้ใช้งาน ) 

- ระบบ VPN ใช้เช่ือมโยงข้อมูลได้เฉพาะ Drive :  M N O  โดยสามารถใช้งานพร้อมกัน (ณ 
ช่วงเวลาเดียวกัน) ได้สูงสุด 20 เครื่อง (ปัจจุบันมีระบบ VPN ทีส่ามารถเข้าถึงจากภายนอกได้ 3 
VPN เมื่อจําเป็นต้องใช้งาน ศสท.จะขยายเครือข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานได้มากขึ้นเป็น20 
VPN) 
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เครื่องมือ หรอือุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมี 

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้ทํางานนอกสถานทีท่ํางาน จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 
- เครื่องคอมพิวเตอร์/ แท็บเล็ต / โน้ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จะใช้เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ต้องติดต้ังโปรแกรม AnyDesk  
- ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ณ สถานที่น้ัน 

 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

- ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากศูนย์สารสนเทศ หรือสร้างขึ้นเอง ให้เก็บไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผย 

-    การใช้งานข้อมูลในเครื่องแม่ข่ายให้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง ห้ามลบหรือย้ายไฟล์ของผู้อ่ืน  
-    ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ (ไม่แนะนาํการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์จากร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่) 

ระยะเวลาในการจัดการระบบ 
ศูนย์สารสนเทศ สามารถดําเนินการจัดการระบบให้เจ้าหน้าที่และสํานักงาน กปร. ได้ภายใน 2 วัน
ทําการ ได้แก่  
-   เจ้าหน้าที่สามารถการติดต้ังโปรแกรม AnyDesk ที่เครือ่งคอมพิวเตอร์สํานักงาน โดยดูจากคู่มือที่
แจกให ้
-   การติดต้ังระบบ VPN เพ่ิมเติมและทดสอบระบบ ใช้เวลาประมาณ  2 วัน 
 
 

 การจัดการระบบสารสนเทศและการใช้งานข้อมูลต่างๆ  

แนวทางการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่  

  การสื่อสารทั่วไป  

มีช่องทาง Social Media คือ การใช้ Line Application สําหรับผู้บริหาร หน้าห้องผู้บริหาร และ 

สําหรับเจ้าหน้าที่ กปร. (Line RDPB) 

  การสื่อสารในการปฏิบัติงาน  

ช่องทางการเข้าถึงระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) สามารถใช้งานนอกสํานักงานได้ โดยสามารถเข้าใช้
งานได้ที่ http://61.91.22.77/ หากเป็นบนอุปกรณ์เคลือ่นที่ (Smartphone, iPad) จะต้องระบุ URL แบบเต็ม 
http://61.91.22.77/archive/login.jsp  (รายละเอียดการใช้งานศึกษาได้จากคู่มอืตามเอกสารแนบ 1) 
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การรับ-สง่หนงัสือภายใน 

ให้เจ้าหน้าที่กอง / ศูนย์/กลุม่ ดําเนินการใช้ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ตามท่ีได้
แจ้งเวียนตามปกติ และอบรมการใช้งานไปแล้ว 

การรับ-สง่หนงัสือจากหน่วยงานภายนอก สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 

  - การรับ-ส่งหนังสือ สามารถดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกสใ์นระบบสารบรรณ ผ่าน e-CMS 2.0 ซึ่ง
สามารถดําเนินการได้ตามปกติ  

- กรณีมีการปิดสํานักงาน หน่วยงานภายนอกสามารถส่งหนังสือมาทางอีเมล์ e-Mail : general.g 
@rdpb.go.th  โดยงานสารบรรณ จะต้องดําเนินการเปิดรับทาง e-Mail และนําเข้าสู่ระบบสารบรรณฯ  ทั้งน้ี งานสาร
บรรณ ควรมีเครื่องโทรสาร (Fax.) เพ่ือการรับ-ส่ง ในกรณีที่ไม่สามารถส่งผ่านทางระบบสารบรรณได้ โดยงานสาร
บรรณเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ(โดยต้องประสานที่ต้ังสํารองให้กับหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ โดยเผยแพร่บนหน้าหลัก
เว็บไซต์)  

- การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน มีระบบรองรับการรับ-ส่งระหว่างหน่วยงาน โดยสามารถ 
ปฏิบัติตามเอกสารประกอบการฝึกอบรมการรับ-ส่งหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน (รายละเอียดขั้นตอนตาม
เอกสารแนบ 2) ทั้งน้ี จะส่งได้เฉพาะหน่วยงานที่เข้าโครงการสนับสนุนการเช่ือมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS 2.0 on Cloud (Electronic Correspondence Management 
Service) โดยได้ทําการเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบผ่านเครือข่าย GIN (Government Information Network) ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ประกาศรายช่ือหน่วยงานที่สามารถ
เช่ือมโยงผ่าน e-CMS 2.0 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ไว้ (รายช่ือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการตามเอกสารแนบ 3) 

การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบสารบรรณ สามารถรองรับการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ในปัจจุบันยังไม่ได้เปิดฟีเจอร์น้ี
ใหใ้ช้งาน เน่ืองจากผู้บริหารยังไม่เช่ือมั่นในด้านความปลอดภัย (Security)  

ระบบการใช้งานข้อมูลต่างๆ ของสาํนักงาน 

  เจ้าหน้าที่สํานักงาน กปร. สามารถเข้าใช้งานข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

1) ระบบอีเมลล์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://accounts.mail.go.th/ (สามารถศึกษาคู่มือการ
ใช้งานระบบฯ) 

2) ระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา สามารถเข้าใช้งานได้ที่  
http://petition.rdpb.go.th  (สามารถศกึษาคู่มือการใช้งานระบบฯ) 

3)  ระบบงบประมาณและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ (e-Project) สามารถเข้าใช้งานได้ที่   
    http://eproject.rdpb.go.th (สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบฯ) 

 

 



~ 7 ~ 
 

4)   ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ทีเ่ป็นองค์ความรู้ สืบค้นเพ่ือหาข้อมูลหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

4.1 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์http://rdpl.rdpb.go.th  

4.2 พระราชดําริ แนวคิดทฤษฎี และโครงการอันเน่ืองฯ http://km.rdpb.go.th  

4.3 ระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้ https://projects.rdpb.go.th  

4.4 ระบบบริหารและจัดการรูปภาพ http://gallery.rdpb.go.th  

4.5 ล้านภาพ ล้านถ้อยคํา ล้านเรือ่งราว ที่เล่าขานงานของในหลวง  
http://www.ourking.in.th  

4.6 เครือข่ายหญ้าแฝก http://thvn.rdpb.go.th และ http://prvn.rdpb.go.th (สามารถ
ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบฯ) 

ช่องทางในการประชุมทางไกล 

  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Google play  ดังน้ี 

1) โปรแกรม skype รองรับผู้เขา้ร่วมประชุม ไม่เกิน 5 คน หรือใช้ Line Group Video call 
2) โปรแกรม Zoom รองรับผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 50 คน ได้นานครั้งละ 45 นาที 
3) โปรกรม G Suite, Microsoft Team, Slack  
4) โปรแกรม Aculern Online By Cat ซึ่งต้องทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ CAT และมี

ระยะเวลาในการให้บริการ ประมาณ 1-3 เดือน 
(กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องมีกล้องและไมโครโฟน) 

ช่องทางใน Share File ข้อมูล 

สามารถใช้ Google Drive,  Dropbox,  One Drive,  iCloud 

การให้บริการ ช่วยเหลือ และแก้ไขให้แก่เจ้าหนา้ที ่

  ศูนย์สารสนเทศ พร้อมให้บรกิารและคําแนะนําตลอดระยะเวลาทําการ 

   ในกรณีทีม่ีการส่ังการปิดราชการหรือสถานที่ทํางาน ศูนย์สารสนเทศ จะจัดเวรสลับกันเข้ามาประจํา
ในสํานักงาน เพ่ือตรวจสอบการเช่ือมต่อระบบ อุปกรณ์ทีข่ัดข้อง และใหค้วามช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาจากการใช้งาน
ของเจ้าหน้าที่ 

การกํากับการทํางานนอกสถานท่ีทาํงาน  

  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทาํงานของเจ้าหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

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

 



 

 

คู่มือการทาํงานนอกสถานที่หรือทาํงานที่บ้าน 

(Work from Home) 

1.  คูมื่อการติดตัง้โปรแกรม Anydesk  

2. คูมื่อการเช่ือมตอ่ VPN  



คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk ที่เครื่องของสํานักงาน 
โปรแกรม AnyDesk หรือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล  

1. เริ่มต้นจากการดาวน์โหลดโปรแกรม ซึ่งสามารถโหลดได้จากเว็บ >>  http://anydesk.com/download 
 

 
  

2. เปิดไฟล ์AnyDesk.exe ที ่Download และ คลิก Install AnyDesk 

 

Click  

Click 

1 

2



3. คลิก Accept & Install 

 

 

4. ติดต้ังโปรแกรม AnyDesk สาํเร็จ 

 

 

 

Click 3 



วิธีการต้ังค่าโปรแกรม AnyDesk ที่เครื่องของสํานักงาน 
1. คลิก Set password for unattended access 

 

2. ที่เมนู Interactive เลือก Disable 
3. เลือกเมนู Enable unattended access โปรแกรมจะให้ต้ังรหัสผ่าน 

 

 

Click 

Click 

Click 

1

2

3



4. สร้างรหัสผ่านให้เหมือนกันทั้ง 2 บรรทัด (ควรสร้างรหัสผ่านแบบที่คาดเดายาก) จากน้ันกด Apply และปิด
หน้าต่าง Global Setting 

 

 

 

5. ตัวเลข This Desk ในแต่ละเครื่องน้ันโปรแกรมจะสุ่มให้ไม่ซ้ํากัน ให้จดจําเลข This Desk ของเคร่ืองตัวเอง
ไว้เพ่ือใช้สําหรับการรีโมทเข้ามาควบคุมเคร่ือง 

 

จดเลข This Desk 

Click 

Input 

4 

5



วิธีการใช้งานโปรแกรม AnyDesk เพื่อรีโมทเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 
 ก่อนการใช้งานจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในภายสํานักงานเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงานที่ได้ติดต้ังโปรแกรม
และมีการต้ังค่ารหัสผ่านตามคู่มือเรียบร้อยแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จะเปิดโปรแกรมให้โดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จึงจะ
สามารถรีโมทเข้ามาใช้งานได้ 

1. ใส่เลข This Desk ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงานที่ช่อง Remote Desk แล้วกด Connect 

 
 

2. ใส่รหสัผ่านของโปรแกรมที่ได้เคยกําหนดไว้ แล้วกด OK 

 

 

 

 

ใส่เลข This Desk 1

Input 

Click 2 



3. โปรแกรม AnyDesk จะทําการรีโมทเข้ามาควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสํานักงาน ให้ใส่รหสัผ่านเพ่ือเข้า
ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามปกติ 

 

 

4. โปรแกรมจะอนุญาตสามารถให้เข้ามาใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสํานักงานได้ 

 

สามารถใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตัวเองและระบบต่างๆ ได้ตามปกติ สั่งพิมพ์งาน ไดร์ M N O สามารถ
คัดลอกหรือย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องซึ่งกันและกันได้ (Copy Move Paste) เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ทําการปิดเคร่ือง 
(Shut Down) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สํานักงานทุกคร้ัง 

Input 3 



คู่มือการเช่ือมต่อ VPN สําหรับเข้าใช้งานไฟล์เซิฟเวอร์ของสํานักงาน กปร. 
ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN) เป็นการเช่ือมต่อจากนอกสํานักงานเพ่ือเข้า

มาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับของสํานักงาน กปร. สามารถใช้ข้อมูลไดร์ M N O และระบบงานภายในได้ 

ระบบ VPN สามารถเช่ือมต่อและใช้งานพร้อมกันได้ตลอดเวลา (กรณีที่เช่ือมต่อเข้ามาคนละเลข IP Address) 
แต่ด้วยข้อจํากัดของระบบ ณ เวลาเดียวกันผู้ใช้งาน VPN จะไม่สามารถใช้เลข IP Address ซ้ํากันได้ บุคคลที่เช่ือมต่อ
สําเร็จจะได้สิทธ์ิใช้งานก่อน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ตัดการเช่ือมต่อระบบทันที เพ่ือให้บุคคลอ่ืนได้สิทธ์ิในการเข้าใช้งาน 
ดังน้ัน เจ้าหน้าที่จะต้องทําการสุ่มเลือกเลข IP Address ที่ว่างใช้งานเอง  

ศสท. ได้กําหนดเลข IP Address จํานวน 20 หมายเลข โดยใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกัน ในการเช่ือมต่อ VPN 

61.91.22.91 61.91.22.96 61.91.22.111 61.91.22.116 
61.91.22.92 61.91.22.97 61.91.22.112 61.91.22.117 
61.91.22.93 61.91.22.98 61.91.22.113 61.91.22.118 
61.91.22.94 61.91.22.99 61.91.22.114 61.91.22.119 
61.91.22.95 61.91.22.100 61.91.22.115 61.91.22.120 

       กดปุ่ม Network & Internet 

กดปุ่ม Start >> Setting  

 

  กดปุ่ม VPN      กดปุ่ม Add a VPN connection 

 

       

Click 

Click 
Click 

Click 

Click 

1 

2 
3

4 

5



ต้ังค่าการเช่ือมต่อ ดังน้ี  Connection name   :  (แนะนําให้ต้ังช่ือที่สื่อถึงหมายเลย IP ที่ต้องการเช่ือมต่อ)

          Server name or address :  (เลือกใส่หมายเลข IP Address จากตารางที่กําหนดให้) 

User name (optional)  :  rdpb      (ใช้ช่ือผู้ใช้น้ีในการเช่ือมต่อทุก IP Address) 

   Password (optional)  :  rama@8 (ใช้รหัสผ่านน้ีในการเช่ือมต่อทุก IP Address) 

เมื่อต้ังค่าเรียบร้อยแล้วให้กด Save (สามารถต้ังค่า VPN ไว้ได้หลาย IP Address) 

 

ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว ให้กด Connect ระบบ VPN เพ่ือเช่ือมต่อ

และเข้าใช้ระบบงานภายในสํานักงาน กปร. 

 

Input

Input

Input

Input

Click 

Click 

6 

7



ระบบ VPN เช่ือมต่อสําเร็จ (Connected) 

 

เมื่อเช่ือมต่อ VPN สําเร็จและต้องการใช้งานไฟล์เซิฟเวอร์ Drive M N O ให้ทําการเปิดไฟล์ที่ได้จาก ศสท. 

xxxxx.bat ทุกคร้ัง (ช่ือไฟล์ของกองตนเอง) ระบบจะทําการ Map Drive M N O ให้อัตโนมัติ 

 

 

เมื่อใช้งาน VPN เสร็จแล้วใหตั้ดการเช่ือมต่อโดยกดที่ปุ่ม Disconnect 

 

 

Double Click 

Click 

Success

Success
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ถ้าระบบ VPN เช่ือมต่อไม่สําเร็จจะขึ้นข้อความดังภาพ เป็นเพราะขณะน้ี มีผูใ้ช้งานหมายเลข IP Address น้ีอยู่

หรือระบบ VPN เกิดปัญหา ให้เปลี่ยนการเช่ือมต่อไปยังเลข IP Address อ่ืน และเริ่มทําใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Error



 
 

 

เอกสารแนบ 
 

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Saraban 
2. ระบบการรับ-ส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน 
3. รายชื่อหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านมาตรฐาน e-CMS version 2.0 บน Cloud 



การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Saraban

ส านักงาน กปร.   24 มกราคม 2563



ช่องทางการเข้าใช้งานระบบฯ
ใช้ในส านักงานฯ

• http://saraban.rdpb.or.th หรือ

• http://10.2.0.7/archive/

ใช้นอกส านักงานฯ

• บนเครื่องคอมพิวเตอร์  http://61.91.22.77/

• บนอุปกรณ์เคลือ่นที่ (เช่น Smartphone, iPad จะต้องระบุ URL
ให้ครบ) http://61.91.22.77/archive/login.jsp

2



3



งานสารบรรณกลาง หน่วยงานภายใน ที่เก่ียวข้อง

การรับหนังสือภายนอก

หน่วยงานภายนอก กปร.

รับหนังสือภายนอก

ลงทะเบียนรับ

สมุดส่ง

ลงทะเบียนรับ

หนังสือภายนอก

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของหนังสือ

สแกนหนังสือ

4

เลขาธิการ/รองเลขาธิการ
ที่ปรึกษา

ลงทะเบียนรับ

สมุดส่ง

น าเสนอหนังสือให้
ผู้บริหาร(ตามสายงาน)

พิจารณาส่ังการ
บันทึกค าสั่งการ

http://2.bp.blogspot.com/_Sxc6N5qdsSM/Sx5MrKz9sYI/AAAAAAAAAAc/jPTicF-wjLw/s320/scanner.gif


ระดับส านัก/กอง/ศูนย์

การรับหนังสือภายนอก กปร. (หนังสือเรียนผู้อ านวยการแต่ละหน่วยงานโดยตรง)

หน่วยงานภายนอก กปร.

รับหนังสือภายนอก

ลงทะเบียนรับ

สมุดส่ง

ลงทะเบียนรับ

ด ำเนินกำรตำม
ข้ันตอนของหนังสือ

ลงชื่อรับหนังสือ

หนังสือภายนอก

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของหนังสือ

สแกนหนังสือ

5

หน่วยงานภายใน ที่เก่ียวข้อง

http://2.bp.blogspot.com/_Sxc6N5qdsSM/Sx5MrKz9sYI/AAAAAAAAAAc/jPTicF-wjLw/s320/scanner.gif


หน่วยงานภายใน กปร.

สมุดส่ง

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของหนังสือ

สร้างหนังสือภายใน
(บันทึกข้อความ/

ใบน าส่ง)

การสร้างหนังสือภายใน ออกเลขของหน่วยงาน (กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

6

ออกเลขทะเบียนส่ง

สแกนหนังสือที่ออกเลขทะเบียนส่ง
และลงวันที่เรียบร้อยแล้ว

http://2.bp.blogspot.com/_Sxc6N5qdsSM/Sx5MrKz9sYI/AAAAAAAAAAc/jPTicF-wjLw/s320/scanner.gif


งานสารบรรณกลาง 
(ให้สิทธิ์ ส านัก/กอง/ศูนย์ ด าเนินการเอง)

ระดับส านัก/กอง/ศูนย์

การสร้างหนังสือส่งออกภายนอก กปร. (ออกเลขทะเบียนส่ง กร งานสารบรรณกลาง)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สร้างหนังสือส่งออก

ออกเลขทะเบียนส่ง
หนังสือภายนอก

7

เลขาธิการ/รองเลขาธิการ

อ้างถึงใบน าส่ง/
บันทึกข้อความ
ที่ออกเลขทะเบียนส่ง
ของหน่วยงาน

อ้างถึง

สมุดส่ง

ลงทะเบียนรับหนังสือ
ลงทะเบียนรับใบน าส่ง 

และปิดเรื่อง

น าเสนอหนังสือให้
ผู้บริหาร(ตามสายงาน)ลงนาม

- ส่งกลับหน่วยงานต้นเรื่อง

สมุดส่ง

สแกนหนังสือ

สมุดส่ง

ใบน าส่ง

หนังสือส่งออก

http://2.bp.blogspot.com/_Sxc6N5qdsSM/Sx5MrKz9sYI/AAAAAAAAAAc/jPTicF-wjLw/s320/scanner.gif


หน่วยงานภายใน กปร.

สมุดส่ง

ส่งไปยังหน่วยงานภายนอก

สร้างหนังสือภายนอก

การสร้างหนังสือส่งออกภายนอก (ผอ.ส านัก/กอง ลงนาม)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

8

ออกเลขทะเบียนส่ง

สแกนหนังสือที่ออกเลขทะเบียนส่ง
และลงวันที่เรียบร้อยแล้ว

ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของหนังสือ

(ผู้อ านวยการส านักลงนาม)

สแกนหนังสือ

http://2.bp.blogspot.com/_Sxc6N5qdsSM/Sx5MrKz9sYI/AAAAAAAAAAc/jPTicF-wjLw/s320/scanner.gif


ลงทะเบียนรับ

สมุดส่ง

ด าเนินการตามขั้นตอน
ของหนังสือ

รับหนังสือนอกระบบ
(หนังสือภายใน/
หนังสือภายนอก)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

9การรับหนังสือซ้ า

หน่วยงานภายใน กปร.



การสืบค้นติดตามหนังสือ

หนังสือที่ต้องการ
ค้นหา

ระบุเงื่อนไขการ
ค้นหาหนังสือ

หน่วยงานภายใน กปร.

10

ด าเนินการตามข้ันตอน
ของหนังสือ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์



11

ปุม่การท างาน



ปุม่การท างาน  (1)

ปุ่มสแกนเอกสาร กรณ ีต้องการแนบเอกสารด้วยวธีิการสแกน

ปุ่มแก้ไขหนังสือ กรณ ีต้องการแก้ไขหนังสือ

ปุ่มลบหนังสือ กรณ ีต้องการลบหนังสือ จะลบได้เฉพาะหนังสือทีห่น่วยงานเจ้าของเร่ือง
ได้ท าการสร้างขึน้และยงัไม่ได้ออกเลข รวมถึง ยงัไม่ได้ส่งไปยงัหน่วยงานอืน่

ปุ่มยกเลกิหนังสือ กรณ ีต้องการยกเลกิหนังสือ จะยกเลกิหนังสือได้เฉพาะ
หน่วยงานทีผู้่น าเข้าระบบ และหน่วยงานเจ้าของเร่ือง

ปุ่มอ้างถึง กรณ ีต้องการอ้างถึงหนังสือ

ปุ่มไฟล์แนบ กรณ ีต้องการแนบไฟล์เอกสาร เช่น Open Officeหรือ Microsoft Office

12



ปุ่มสร้างเป็นหนังสือส่งออก กรณ ีต้องการน าหนังสือภายในสร้างเป็นหนังสือส่งออกภายนอก

ปุ่มดงึเร่ืองกลบั กรณ ีต้องการดงึหนังสือทีส่่งไปแล้วกลบัมา จะสามารถดงึเร่ืองกลบัได้ 
เฉพาะหนังสือทีห่น่วยงานปลายทางยงัไม่ได้ลงช่ือรับหนังสือ  

ปุ่มคนืเร่ือง/ส่งคนื กรณ ีต้องการคนืเร่ือง เมือ่ตรวจสอบหนังสือแล้วพบว่าไม่เกีย่วข้อง
กบัหน่วยงานผู้ใช้ หรือ หน่วยงานต้นทางส่งผดิ

ปุ่มปิดเร่ือง  กรณ ีหนังสือทีไ่ด้ด าเนินการจนส้ินสุดเป็นทีเ่รียบร้อย  

ปุ่มบนัทกึค าส่ังการ/ค าเสนอ/การปฏิบตัิ กรณ ีต้องการบนัทึกค าส่ังการ ค าเสนอ 
หรือการปฏิบัติของหนังสือ  

ปุม่การท างาน  (2)

ปุ่มส่งหนังสือ กรณ ีต้องการส่งหนังสือไปยงัหน่วยงานอืน่

13



ปุ่มส าเนาหนังสือ กรณ ีต้องการท าส าเนาหนังสือ

ปุ่มออกเลขทีห่นังสือ กรณ ีต้องการออกเลขทะเบยีนส่งของหนังสือ 

ปุ่มน าเข้าแฟ้ม กรณ ีต้องการน าหนังสือแฟ้มทีต้่องการ  

ปุม่การท างาน  (3)

ปุ่มออก กรณ ีต้องการออกจากหน้าจอโปรแกรมต่างๆ

14
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เป็นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์(ไม่ส่งฉบบัจริง)

ไฟล์แนบ

ส่งออก(หนังสือใหม่)

ภายใน

ลบัทีสุ่ด

ลบัมาก

ภายใน(หนังสือใหม่)ลบั

รอรับ

รอออกเลขทีห่นังสือ

รอออกเลขรับ

ด่วนทีสุ่ด

ด่วนมาก รับจากภายนอก

ค้างส่งด่วน

ดงึกลบัส่งออก

เร่ืองคนื

อ้างถึง

สญัลกัษณ์ต่างๆ



การรับ-ส่ง หนังสือ
ลงระดบับุคคล

16



กลุ่ม/ฝ่ำย/บุคคลกอง/กลุ่ม/ฝ่ำย

การรับ-ส่ง หนังสือ

หนังสือ

บุคคล

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ลงระดับบุคคล

17

ลงทะเบียนรับ

ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนของหนังสือ

สมุดส่ง

ลงทะเบียนรับ

เลือก “รับเพื่อทรำบ”
หำกต้องกำรปิดเรื่อง

เลือก “รับเพื่อด ำเนินกำร”
รอด ำเนินกำรใดๆ



การรับหนังสือ
 รับ หนังสือ ที่โปรแกรม รอรับ คลิกลงทะเบียนรับหนังสือ

เลือก “รับเพื่อทราบ” หากต้องการปิดเรื่อง หรือ
เลือก “รับเพื่อด าเนินการต่อ” ในกรณีที่ยังค้างด าเนินการหรือต้องการส่งหนังสือต่อไป
ยังหน่วยงาน/บุคคลอื่นๆ
อาทิ หนังสือเชิญประชุม บันทึกการปฏิบัติ “เข้าประชุม วันที่.....” และเข้ามาท าการปิดเรื่อง 
เมื่อประชุมแล้วเสร็จ   หรือหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ (หลายๆ คนพร้อมกันก็ได้  เช่น สั่งการคนที่ 1 ด าเนินการ
อะไร คนที่ 2 ด าเนินการอะไร ในข้อส่ังการไปพร้อมกัน)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

18

การส่งหนังสือ
 ส่ง หนังสือภายใน ที่โปรแกรม ค้างส่ง เปิดหนังสือฉบับที่ต้องการส่งขึ้นมา

โดยคลิกที่ เลขที่หนังสือ บันทึกค าสั่งการ/ค าเสนอ/การปฏิบัติ
จากนั้นกดปุ่มส่งหนังสือไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง



การรับ-ส่ง หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงาน
(งานสารบรรณ

มอบหมายธุรการกองด าเนินการ)
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ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ – การรับส่ง e-CMS
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
การรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน 

 
 การส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
 การรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ปฎิเสธการรบัหนังสือ / แจ้งหนังสือผิด 
 การสอบถามประวัติการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

 
 

สารบัญ 
 
1.  การส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1
2.  การรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ปฎิเสธการรับหนังสือ / แจ้งหนังสือผิด 3
3.  การสอบถามประวัติการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 7
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

    หน้าที่ 1 

ขั้นตอนการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ท่ีหน้าโปรแกรมส่งหนังสือให้คลิกเลือก   
2. ไปท่ีเมนูการสร้างหนังสือ -> เลือกส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

3. เลือกหนังสือท่ีต้องการส่งจากในตารางรอส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้วกดปุ่ม  กรณีต้องการ

ค้นหาหนังสือท่ีต้องการสามารถระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม  หรือกดปุ่ม  เพ่ือแสดง
เงื่อนไขการค้นหามากข้ึน 

 

4. คลิกเลือก  และคลิก  เลือกไฟล์เอกสารในตารางหนังสือปะหน้า ท่ี
ต้องการใช้เป็นใบนําส่ง 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

    หน้าที่ 2 

กรณีมีหนังสือเร่ืองเดียวกันในตารางรอส่งหนังสือสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย จะปรากฏ

บรรทัดแสดง  กรณีต้องการส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกันให้คลิกเลือก  ระบบจะทําการส่งหนังสือเลขท่ีดังกล่าวในตารางรอส่งหนังสือสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานปลายทางท้ังหมดพร้อมกัน 

5. กดปุ่ม  เพ่ือส่งหนังสือ 
6. เม่ือส่งหนังสือเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

    หน้าที่ 3 

ขั้นตอนการรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ปฎิเสธการรับหนังสือ / แจ้งหนังสือผิด 

1. ไปท่ีเมนูการสร้างหนังสือ -> เลือกรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

2. กดปุ่ม  เพ่ือดึงหนังสือท้ังหมดท่ีส่งเข้าหน่วยงานลงในตารางหนังสือส่งมาจากหน่วยงานภายนอก พร้อม
แสดงจํานวนรายการท้ังหมดท่ีได้รับ ดังรูป 

 

  



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

    หน้าที่ 4 

3. การรับหนังสือ 
3.1. คลิก Link เลขท่ีหนังสือท่ีต้องการลงรับในตารางหนังสือส่งมาจากหน่วยงานภายนอก จะปรากฏหน้าจอแสดง

รายละเอียดหนังสือ และเอกสารแนบดังรูป 

 

3.2. เลือก   

3.3. กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
3.4. เลือกรูปแบบการรับ พร้อมระบุรายละเอียดการปฎิบัติการ (ถ้ามี) 

 

3.5. กดปุ่ม  
3.6. ระบบจะทําการบันทึกหนังสือและแสดงเลขรับ ดังรูป 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

    หน้าที่ 5 

4. การปฎิเสธการรับหนังสือ 
4.1. คลิก Link เลขท่ีหนังสือท่ีต้องการปฎิเสธในตารางหนังสือส่งมาจากหน่วยงานภายนอก จะปรากฏหน้าจอแสดง

รายละเอียดหนังสือ และเอกสารแนบดังรูป 

 

4.2. เลือก  

4.3. กรอกหมายเหตุการปฎิเสธการรับหนังสือ แล้วกดปุ่ม   
4.4. ระบบจะทําส่งหนังสือปฎิเสธไปยังหน่วยงานต้นทาง และแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 

  



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

    หน้าที่ 6 

5. การแจ้งหนังสือผดิ 
5.1. คลิก Link เลขท่ีหนังสือท่ีต้องการแจ้งหนังสือผิดในตารางหนังสือส่งมาจากหน่วยงานภายนอก จะปรากฏหน้าจอ

แสดงรายละเอียดหนังสือ และเอกสารแนบดังรูป 

 

5.2. เลือก  

5.3. กรอกหมายเหตุการแจ้งหนังสือผดิ แล้วกดปุ่ม   
5.4. ระบบจะทําส่งหนังสือแจ้งหนังสอืผิดไปยังหน่วยงานต้นทาง และแสดงหน้าจอ ดังรูป 

 

 

 



เอกสารประกอบการฝึกอบรม การเช่ือมโยงรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

    หน้าที่ 7 

ขั้นตอนการสอบถามประวัติการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. คลิกท่ี เมนูค้นหาหนังสือ -> เลือกประวัติการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

2. ระบุเงื่อนไขการค้นหา อย่างน้อย 1 เงื่อนไข แล้วกดปุ่ม  หรือกดปุ่ม  เพ่ือแสดงเงื่อนไข
การค้นหามากข้ึน 
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6 กระทรวงคมนาคม 6 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

กรมเจาทา

กรมทางหลวง

กรมทาอากาศยาน

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.)

7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

องคการอุตสาหกรรมปาไม 

องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถมภ 

8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 11 หนวยงาน

สํานักงานสถิติแหงชาติ

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา

สํานักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

บริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด

9 กระทรวงพลังงาน 84 หนวยงาน

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

สํานักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด

สํานักงานบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน



01+0493/

10 กระทรวงพาณิชย 1 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

สํานักงานพาณิชยจังหวัด 76 จังหวัด

กรมการคาตางประเทศ

กรมการคาภายใน

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

กรมทรัพยสินทางปญญา

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

องคการคลังสินคา   

11 กระทรวงมหาดไทย 85 หนวยงาน

การประปานครหลวง

การไฟฟาสวนภูมิภาค

การไฟฟานครหลวง

การประปาสวนภูมิภาค 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด

12 กระทรวงยุติธรรม 11 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมราชทัณฑ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันเเละปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

กรมพินิจและคุมครองเดก็และเยาวชน

กรมคุมประพฤติ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

กรมบังคบัคดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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13 กระทรวงวัฒนธรรม 2 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน)

14 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 หนวยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

15 กระทรวงศึกษาธิการ 1 หนวยงาน

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

15 กระทรวงสาธารณสุข 199 หนวยงาน

กรมการแพทย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กรมอนามัย

สถาบันโรคทรวงอก

องคการเภสัชกรรม 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 76 จังหวัด

โรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลมะการักษ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ

โรงพยาบาลกําแพงเพชร

โรงพยาบาลขอนแกน

โรงพยาบาลชุมแพ

โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลบางละมุง

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยภูมิ

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

โรงพยาบาลจอมทอง

โรงพยาบาลนครพิงค



01+0495/

โรงพยาบาลฝาง

โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลตราด

โรงพยาบาลแมสอด

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

โรงพยาบาลนครนายก

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลนครพนม

โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

โรงพยาบาลปากชองนานา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลทุงสง

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา

โรงพยาบาลนาน

โรงพยาบาลบุรีรัมย

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลกบินทรบุรี

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลเชียงคํา

โรงพยาบาลพะเยา

โรงพยาบาลตะกั่วปา

โรงพยาบาลพระจอมเกลา

โรงพยาบาลแพร

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลศรีสังวาลย

โรงพยาบาลเบตง

โรงพยาบาลรอยเอ็ด

โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลแกลง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชื่อเดิมคอื 

โรงพยาบาลมาบตาพุด)โรงพยาบาลดําเนินสะดวก

โรงพยาบาลบานโปง

โรงพยาบาลโพธาราม

โรงพยาบาลบานหมี่

โรงพยาบาลลําปาง

โรงพยาบาลหาดใหญ
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โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางพลี

 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

โรงพยาบาลกระทุมแบน

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสิงหบุรี

โรงพยาบาลอินทรบุรี

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลสุโขทยั

โรงพยาบาลเจาพระยายมราช

โรงพยาบาลเกาะสมุย

โรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลอางทอง

โรงพยาบาลอํานาจเจริญ

โรงพยาบาลกุมภวาป

โรงพยาบาลอุตรดิตถ

โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร

โรงพยาบาลนางรอง

โรงพยาบาลบึงกาฬ

โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปราสาท

โรงพยาบาลปตตานี

โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช

โรงพยาบาลพระปกเกลา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพังงา

โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลพุทธชินราช

โรงพยาบาลเพชรบูรณ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



01+0491/

รายงาน update: 30 มกราคม 2563

1 กระทรวงกลาโหม 12 หนวยงาน

กองทัพอากาศ

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองทัพบก

กองทัพเรือ

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

2 กระทรวงการคลัง 4 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.)

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั

3 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 77 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด

4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 3 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 12 หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมวิชาการเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.)

กรมประมง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมหมอนไหม

กรมการขาว

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

กรมปศุสัตว 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม 

สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

หนวยงาน
จํานวนรวมตอกระทรวง 

(หนวยงาน)

รายชื่อหนวยงานที่สามารถเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนกิสผานมาตรฐาน e-CMS version 2.0 บน Cloud

ลําดับ 

(กระทรวง)



01+0497/

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลยโสธร

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลระยอง

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลลําพูน

โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลวารินชําราบ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสตูล

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่17

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

โรงพยาบาลสิชล

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

โรงพยาบาลสุรินทร

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

โรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลหนองบัวลําภู

โรงพยาบาลหัวหิน

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลสงฆ



01+0498/

16 กระทรวงอุตสาหกรรม 1 หนวยงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

17 ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 1 หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (กปร.) 

18 สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 4 หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)

สถาบันพระปกเกลา

19 หนวยงานของรัฐสภา 2 หนวยงาน

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

20 สํานักนายกรัฐมนตรี 6 หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ

21 หนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 1 หนวยงาน

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน

รวม 534 หนวยงาน



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ๔    

Template “แผนปฏิบัติราชการ รายปี (พ.ศ.๒๕XX)  
....ของ (ส่วนราชการ.....................)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)

   ๑ 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 
ของ (ส่วนราชการ ...................................) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

(สรุปสาระส าคญัของแผน) 

ส่วนที่ ๒    ความสอดคล้องกั บแผน ๓ ระดับ  ตามนั ยยะของมติ คณะรั ฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้าน ...................................................................................... 

(๑) เป้าหมาย .............................................................................................................. 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .............................................................................................. 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ............................................................... 

 (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้

อย่างไรบ้าง)   

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน ....................................................................................... 

(๑) เป้าหมาย .............................................................................................................. 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .............................................................................................. 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ............................................................... 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้

อย่างไรบ้าง) 

X) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน ....................................................................................... 

(๑) เป้าหมาย .................................................................... .......................................... 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .............................................................................................. 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ............................................................... 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้

อย่างไรบ้าง 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์  ท้ังน้ี  

ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด  



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)

   ๒ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที ่....................................................... ............................ 

 เป้าหมายที ่................................................................................... 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ .……………………………………. 

      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

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

 แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………… 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………….. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

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

 แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………… 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………….. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 

 

 

 

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย) 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)

   ๓ 

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

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ……………………………………. 

 เป้าหมายที ่................................................................................... 

 เป้าหมายที ่................................................................................... 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………………………….. 

      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

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

 แนวทางการพัฒนา …………………………………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

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

 แนวทางการพัฒนา …………………………………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ....................... 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 

๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

   ๑) เป้าหมาย ......................................... 

   ๒) แนวทางการพัฒนา............................. 

   ๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน

แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ใน 

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย) 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)

   ๔ 

แต่ละ เป้ าหมายอย่ างไร และ  (ถ้ ามี )  คิด เป็นสัดส่วนหรือร้ อยละ เท่า ไหร่ของ 

ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ................................................................ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป................................................................................. 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน ................................................................................... 

๓) กิจกรรม ......................................................................................................... 

๔) เป้าหมายกิจกรรม .......................................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 

๒.๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock)  

๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป..................................................................... 

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป...................................... 

๓) โครงการที่สนับสนุน....................................................................... 

หมายเหตุ :  สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 

๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

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

   ๒) เป้าหมายรวมที่ .................................... 

   ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลัก)........................ 

(๓.๑)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ .................. 

(๓.๒)  แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

(๓.๓)  แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

(๓.X) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

    ๔) ยุทธศาสตร์ที่ .................(รอง)..................... 

(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ .............................. 

(๕.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

(๖.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

(๔.X) แนวทางการพัฒนาที่ ...................................... 

    X) ยุทธศาสตร์ที่................. (รอง).............................. 

    (X.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่................................... 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)

   ๕ 

    (X.๒) แนวทางการพัฒนาที่...................................... 

    (X.X) แนวทางการพัฒนาที่...................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย

ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

  ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ .................................................................. 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ................... 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ .......................................................................... 

๔) ตัวชี้วัด ...................................................................................................... 

๕) กลยุทธ์ ..................................................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

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

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า  ๑ แผนระดับ ท่ี  ๓ โดยสามารถเป็นได้ ท้ั งแผนระดับ ๓  

ของหน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีแผนระดับ ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง) 

ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........ (พ.ศ. .... - ....) 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้าน 
........ 

(อธิบายถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง) 
............................................................................................................................. ..........

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

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้าน ........ (พ.ศ. .... - ....) 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)

   ๖ 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

๓.๒.๓  แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา (ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนระดับ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (และแผนย่อย) ที่ เกี่ยวข้อง โดยที่การด าเนินการจะต้องสามารถไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับแผนย่อย และเป้าหมายระดับประเด็นได้อย่างเป็น
รูปธรรม) 

  ๑) เป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับแนวทางการด าเนินการ/พัฒนา (ตัวชี้วัดเชิง 
outcome)  

 ๒) กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ (จ าแนกตามปีงบประมาณ) / ผู้รับผิดชอบ 
(ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม) 

๓.๒.๔  โครงการส าคัญ 

 ๑) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

 ๒) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

 ๓) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

๓.๓ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติการฯ ไปด าเนินการ 
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป)  

(อธิบายถึงบทบาท หน้าท่ี กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในการน าไปสู่การปฏิบัติได้ อย่าง

ประสบผลส าเร็จ)........................................................................................................................  
.......................................................................................................................................
................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)

   ๗ 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. .......... 

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

กรม........ ๑. ค่าธรรมเนียม.......  

๒. ค่าปรับ.......  

๓. ดอกเบี้ย.......  

รัฐวิสาหกิจ.......  ๑. ค่าเช่า.......  

๒. ...........  

๓. ...........  

รวมทั้งสิ้น    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ :  ๑.  Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใชช้ื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)   ๘ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด       ล้านบาท  

ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๑. เรื่อง..... รวม       

 โครงการ............       

 โครงการ............       

 โครงการ............       

๒. เรื่อง ..... รวม       

 แผนงาน............       

                โครงการ............       

                โครงการ............       

 โครงการ............       

รวมทั้งสิ้น         
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