ิ
การดําเนนงานตามแผนยุ
ทธศาสตร์สาํ นักงาน กปร. (พ.ศ. 2547 – 2550)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบบริหารการ
จัดการโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละ
ขยายผลการดําเนินโครง
การอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

การปฏิบตั งิ านสนองพระราชดําริ 1. ร้อยละ 60 ของโครงการ/กิจกรรม
และดําเนินโครงการฯ สัมฤทธิผ์ ลมี ได้รบั การเสนอขออนุมตั กิ ารดําเนิน
ประสิทธิภาพสูง
งานภายใน 30 วัน

1. ขยายผลการดําเนินงานของ
โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริไปสู่
้
ประชาชนกลุม่ เปาหมายต่
างๆ
มากขึน้

2. มีกรรมการพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการ
ต่างๆ เสนอผูบ้ ริหารพิจารณา
3. มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
เพือ่ แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบภายนอก
ทีเ่ กีย่ วข้องและเสนอผูบ้ ริหารพิจารณา
1.1 ร้อยละ 60 ของครัวเรือนในหมูบ่ า้ น
รอบศูนย์ฯ ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม ได้นํา
แนวพระราชดําริไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
1.2 จํานวนประชาชนทีเ่ ข้ามาศึกษาหา
ความรูแ้ ละเยีย่ มชมศูนย์ฯ อย่างน้อย
560,000 คน/ปี

ิ
ผลการดําเนนงานตามแผนยุ
ทธศาสตร์

ความเห็นของ กผว. ใน
่
การจัดทําแผนระยะตอไป

- ดําเนินการในปี 2548 เป็ นปีแรกได้ผลการ
้
ดําเนินงานตํ่ากว่าเปาหมาย
สําหรับปี 2549
้
ดําเนินการได้สงู กว่าเปาหมาย
ปี 2550 มี
้
แนวโน้มว่าจะสูงกว่าเปาหมาย
- ไม่มผี ลการดําเนินงาน เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ดําเนินการต่อไป (สามารถ
้
เพิม่ ค่าเปาหมายได้
เล็กน้อย)

- ไม่มผี ลการดําเนินงาน เนื่องจากไม่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับภารกิจสํานักงาน กปร.

ควรยกเลิก

- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเปา้หมายทุกปี

ดําเนินการต่อไป (สามารถ
้
เพิม่ ค่าเปาหมายได้
)

้
- ผลการดําเนินงานปี 2548 ตํ่ากว่าเปาหมา
้
และสูงกว่าเปาในปี
2549 สําหรับปี 2550 มี
้
แนวโน้มสูงกว่าเปาหมาย

ดําเนินการต่อไป (ควรกําหนด
้
เปาหมายคงเดิ
ม เนื่องจากปี
2549, 2550 เป็นช่วงเวลาจัด
งานเทิดพระเกียรติ จึงทําให้
ตัวเลขสูงกว่าปกติ)

ควรยกเลิก

2
ยุทธศาสตร์

ิ
ผลการดําเนนงานตามแผนยุ
ทธศาสตร์

ความเห็นของ กผว. ใน
่
การจัดทําแผนระยะตอไป

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

้
2. ประชาชนกลุม่ เปาหมายต่
างๆ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
เข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมใน
การดําเนินงาน

- ร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการ/
กิจกรรมขยายผลของศูนย์ฯ มี
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในรูปแบบ
ต่างๆ
- จํานวนเครือข่ายในการสร้างการ
เรียนรู้ และขยายผลเพิม่ ขึน้ 1
เครือข่าย

้
- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเปาหมายทุ
กปี

ดําเนินการต่อไป (สามารถ
้
เพิม่ ค่าเปาหมายได้
)

้
- ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเปาหมาย
ทุกปี

ดําเนินการต่อไป (สามารถ
้
เพิม่ ค่าเปาหมายไ
ด้)

4.1 จํานวนผูข้ อรับเอกสาร สิง่ พิมพ์
ภาพถ่าย วีดทิ ศั น์ ซีดี วิซดี ี บทวิทยุ
บทโทรทัศน์ รวมกันอย่างน้อย 100
ครัง้ /ปี

้
- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเปาหมายทุ
กปี
(150 ครัง้ /ปี 170 ครัง้ /ปี 180 ครัง้ /ปี
ตามลําดับ)

้
ดําเนินงานต่อไป (เปาหมาย
เดิม)

3. มีเครือข่ายพันธมิตรในการ
สร้างเสริมการเรียนรูแ้ ละขยายผล
การดําเนินโครงการทัง้ ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ
4. หน่วยงานและประชาชน
้
กลุม่ เปาหมายต่
างๆ รับทราบและ
มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมากขึน้

4.2 ร้อยละ 60 ของโครงการประชา- ไม่มกี ารดําเนินงาน
้
สัมพันธ์มกี ารประเมินผลกลุม่ เปาหมาย
หลังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4.3 จํานวนครัง้ ของการใช้บริการข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
้
- จํานวนครัง้ ทีเ่ ว็บเพจถูกเรียกขึน้ - ผลการดําเนินงานสูงกว่าเปาหมายทุ
กปี
จากผูเ้ ยีย่ มชม (Page View) อย่างน้อย
160,000 ครัง้

้
ดําเนินงานต่อไปเปาหมาย
เดิม (หากดําเนินการได้จะ
้
สนองเปาประสงค์
ได้มาก)
้
ดําเนินงานต่อไป (เปาหมาย
เดิม)

3
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาโครงสร้างระบบ
งานและระบบสารสนเทศ

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

- จํานวนครัง้ ของเครือ่ งทีเ่ ข้าชม
เว็บไซต์ (Unique Session) อย่างน้อย
120,000 ครัง้
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร - มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
งานภายในสํานักงานให้สอดคล้อง และแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบภายใน
กับภารกิจ
และเสนอผูบ้ ริหาร 1 ครัง้
2. ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ภาย - มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวน
ในสํานักงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อ และแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบภายใน
การปฏิบตั งิ าน
เสนอผูบ้ ริหารพิจารณา 1 ครัง้
3. มีแผนแม่บทการพัฒนา
- มีการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
สือ่ สารเป็ นกรอบในการดําเนินการ และได้สง่ ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารได้รบั ทราบ
- มีระบบข้อมูลและเครือ่ งชีว้ ดั การ
4. พัฒนาระบบข้อมูลและเครือ่ ง
ชีว้ ดั การดําเนินงานโครงการฯ ด้าน พัฒนาครบทุกศูนย์ฯ ภายในปี งบ
ประมาณ 2548
ต่างๆ ให้เป็ นมาตรฐานถูกต้อง
่
แม่นยํา เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝาย
5. พัฒนาระบบการติดตามผลการ - พัฒนาระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการฯ
ดําเนินงานโครงการ

ิ
ผลการดําเนนงานตามแผนยุ
ทธศาสตร์

้
- ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเปาหมาย
ใน
ปี 2549 และ 2550 ยังคงใช้คณะกรรมการชุด
เดิม
- ไม่มกี ารดําเนินงาน
้
- ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเปาหมาย

ความเห็นของ กผว. ใน
่
การจัดทําแผนระยะตอไป

ดําเนินงานต่อไป (อาจกําหนด
ตัวชีว้ ดั นี้ในลักษณะ
milestone)
ยกเลิก (อาจพิจารณายกเลิก
เนื่องจากมีกฎระเบียบภายใน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพียงเล็กน้อย)
ดําเนินงานต่อไป (ควรกําหนด
ความก้าวหน้าในลักษณะ
milestone และติดตามแผนฯ)

้
- ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเปาหมาย
โดยมีการจัดทําตัวชีว้ ดั โครงการศูนย์ศกึ ษาฯ
แล้วเสร็จ โดย กตผ.

ควรมีการประเมินผลการใช้
ตัวชีว้ ดั โครงการศูนย์ศกึ ษาฯ

- ยังไม่มกี ารดําเนินงาน แต่อยูร่ ะหว่างการ
ศึกษาและพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของ
ระบบการรายงานแบบ Information System

้
ดําเนินการต่อไป เปาหมาย
เดิม

4
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการเรียนรูแ้ ละเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
ราชการ

เป้ าประสงค์
1. การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วดั

- ร้อยละ 60 ของบุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในรอบปี
งบประมาณมีผลการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านจากผูบ้ งั คับ
บัญชาหลังการฝึกอบรมในระดับดี
2. บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ - มีบุคลากรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอด
ความรูใ้ นลักษณะสหวิทยาการจํานวน
เสริมสร้างความรูใ้ นลักษณะสห
อย่างน้อย 3 ราย
วิทยาการและสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
3. การทํางานเป็ นทีมในลักษณะ - จํานวนโครงการ/กิจกรรมหรือ
บูรณาการ
ภารกิจของสํานักงานฯ ทีม่ กี ารทํางาน
ร่วมกันเป็ นทีมอย่างเป็ นทางการอย่าง
น้อย 12 โครงการ/กิจกรรม
- จํานวนกรณีรอ้ งเรียนบัตรสนเท่ห์
ซึง่ เป็ นข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลภายใน
สํานักงานฯ ลดลงจากปี 2547 อย่าง
น้อยร้อยละ 20
4. บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ - มีแผนพัฒนาระบบการบริหารงาน
ปฏิบตั งิ านเพื่อมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ บุคคลภายในปีงบประมาณ 2548
ในงานทีร่ บั ผิดชอบและได้รบั
ผลตอบแทนตามผลงาน

ิ
ผลการดําเนนงานตามแผนยุ
ทธศาสตร์

ความเห็นของ กผว. ใน
่
การจัดทําแผนระยะตอไป

- ไม่มกี ารดําเนินงาน

้
ดําเนินการต่อไป เปาหมาย
เดิม

้
- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเปาหมายทุ
กปี

ดําเนินการต่อไป (สามารถ
้
เพิม่ ค่าเปาหมายได้
)

้
- ผลการดําเนินงานสูงกว่าเปาหมายทุ
กปี

ดําเนินการต่อไป (สามารถ
้
เพิม่ ค่าเปาหมายได้
)

- ปี 2547-2550 ไม่พบข้อร้องเรียน ปี 2546
มีบตั รสนเท่ห์ 1 เรือ่ ง

้
ดําเนินการต่อไป (เปาหมาย
เดิม)

้
- ดําเนินการได้ตามเปาหมายในปี
2550

ดําเนินการต่อไป (ควรกําหนด
ความก้าวหน้าลักษณะ
milestone และติดตามแผน)

5
ยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

ตัวชี้วดั

ิ
ผลการดําเนนงานตามแผนยุ
ทธศาสตร์

้
- ดําเนินการบรรลุเปาหมายในปี
2548
5. จัดตัง้ ทีมงานพัฒนาองค์กรแห่ง - มีการจัดทีมงาน “องค์กรแห่งการ
การเรียนรู้
เรียนรู”้ ภายในสํานักงาน 1 คณะ
จัดทํากิจกรรมเผยแพร่ความรูอ้ ย่าง
น้อย 4 ครัง้ /เดือน
้
- มีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลนํา - ดําเนินการบรรลุเปาหมายในปี
2549
ร่องอย่างน้อย 1 กลุม่ งาน

M:ศิรลิ กั ษณ์50/การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สาํ นักงาน กปร.

ความเห็นของ กผว. ใน
่
การจัดทําแผนระยะตอไป
้
ดําเนินการต่อไป (เปาหมาย
เดิม)

