
การดาํเนนงานตามแผนยทุธศาสตรส์าํนักงาน กปริ . (พ.ศ. 2547 – 2550) 

 

ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี้วดั ผลการดาํเนนงานตามแผนยทุธศาสตร์ิ  
ความเหน็ของ กผว. ใน

การจดัทาํแผนระยะตอไป่  

การปฏบิตังิานสนองพระราชดาํริ

และดาํเนินโครงการฯ สมัฤทธผิลมี์

ประสทิธภิาพสงู 

1. รอ้ยละ 60 ของโครงการ/กจิกรรม

ไดร้บัการเสนอขออนุมตักิารดาํเนิน 

งานภายใน 30 วนั 

- ดาํเนินการในปี 2548 เป็นปีแรกไดผ้ลการ

ดาํเนินงานตํ่ากวา่เปาหมาย สาํหรบัปี ้ 2549 

ดาํเนินการไดส้งูกวา่เปาหมาย ปี ้ 2550 มี

แนวโน้มวา่จะสงูกวา่เปาหมาย้  

ดาํเนินการต่อไป (สามารถ

เพิม่คา่เปาหมายไดเ้ลก็น้อย้ ) 

 2. มกีรรมการพจิารณาทบทวนและ

ปรบัปรงุการบรหิารจดัการโครงการ

ต่างๆ เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

- ไมม่ผีลการดาํเนินงาน เนื่องจากไม่

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 

ควรยกเลกิ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 

พฒันาระบบบรหิารการ

จดัการโครงการอนัเนื่อง 

มาจากพระราชดาํร ิ

 3. มคีณะกรรมการพจิารณาทบทวน

เพือ่แกไ้ขปรบัปรงุกฎระเบยีบภายนอก

ทีเ่กีย่วขอ้งและเสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

- ไมม่ผีลการดาํเนินงาน เนื่องจากไม่

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัภารกจิสาํนกังาน กปร. 

ควรยกเลกิ 

1.1 รอ้ยละ 60 ของครวัเรอืนในหมูบ่า้น

รอบศนูยฯ์ ทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม ไดน้ํา

แนวพระราชดาํรไิปปรบัใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ในการประกอบอาชพี 

- ผลการดาํเนินงานสงูกวา่เปา้ หมายทุกปี ดาํเนินการต่อไป (สามารถ

เพิม่คา่เปาหมายได้้ ) 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 

เสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละ

ขยายผลการดาํเนินโครง 

การอนัเนื่องมาจากพระราช 

ดาํร ิ

1. ขยายผลการดาํเนินงานของ

โครงการศนูยศ์กึษาการพฒันาอนั

เนื่องมาจากพระราชดาํรไิปสู่

ประชาชนกลุม่เปาหมายต่างๆ ้

มากขึน้ 1.2 จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้มาศกึษาหา

ความรูแ้ละเยีย่มชมศนูยฯ์ อยา่งน้อย 

560,000 คน/ปี 

- ผลการดาํเนินงานปี 2548 ตํ่ากวา่เปาหมา้

และสงูกวา่เปาในปี ้ 2549 สาํหรบัปี 2550 มี

แนวโน้มสงูกวา่เปาหมาย้  

ดาํเนินการต่อไป (ควรกาํหนด

เปาหมายคงเดมิ เนื่องจากปี ้

2549, 2550 เป็นชว่งเวลาจดั

งานเทดิพระเกยีรต ิจงึทาํให้

ตวัเลขสงูกวา่ปกต)ิ 
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ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี้วดั ผลการดาํเนนงานตามแผนยทุธศาสตร์ิ  
ความเหน็ของ กผว. ใน

การจดัทาํแผนระยะตอไป่  

 2. ประชาชนกลุม่เปาหมายต่างๆ ้

และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได้

เขา้มามบีทบาทและมสีว่นรว่มใน

การดาํเนินงาน 

- รอ้ยละ 80 ของจาํนวนโครงการ/

กจิกรรมขยายผลของศนูยฯ์ มี

ประชาชนและองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในรปูแบบ

ต่างๆ 

- ผลการดาํเนินงานสงูกวา่เปาหมายทุกปี้  ดาํเนินการต่อไป (สามารถ

เพิม่คา่เปาหมายได้้ ) 

 3. มเีครอืขา่ยพนัธมติรในการ

สรา้งเสรมิการเรยีนรูแ้ละขยายผล

การดาํเนินโครงการทัง้ใน

ระดบัประเทศและต่างประเทศ 

- จาํนวนเครอืขา่ยในการสรา้งการ

เรยีนรู ้และขยายผลเพิม่ขึน้ 1 

เครอืขา่ย 

- ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเปาหมาย้  

ทุกปี 

ดาํเนินการต่อไป (สามารถ

เพิม่คา่เปาหมายไ้ ด)้ 

 4. หน่วยงานและประชาชน

กลุม่เปาหมายต่างๆ รบัทราบและ้

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

โครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํรมิากขึน้ 

4.1 จาํนวนผูข้อรบัเอกสาร สิง่พมิพ ์

ภาพถ่าย วดีทิศัน์ ซดี ีวซิดี ีบทวทิย ุ

บทโทรทศัน์ รวมกนัอยา่งน้อย 100 

ครัง้/ปี 

- ผลการดาํเนินงานสงูกวา่เปาหมายทุกปี ้

(150 ครัง้/ปี 170 ครัง้/ปี 180 ครัง้/ปี 

ตามลาํดบั) 

ดาํเนินงานต่อไป (เปาหมาย้

เดมิ) 

  4.2 รอ้ยละ 60 ของโครงการประชา-

สมัพนัธม์กีารประเมนิผลกลุม่เปาหมาย้

หลงัการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

- ไมม่กีารดาํเนินงาน ดาํเนินงานต่อไปเปาหมาย้

เดมิ (หากดาํเนินการไดจ้ะ

สนองเปาประสงคไ์ดม้าก้ ) 

  4.3 จาํนวนครัง้ของการใชบ้รกิารขอ้มลู

ผา่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ 

  

   - จาํนวนครัง้ทีเ่วบ็เพจถกูเรยีกขึน้

จากผูเ้ยีย่มชม (Page View) อยา่งน้อย 

160,000 ครัง้ 

- ผลการดาํเนินงานสงูกวา่เปาหมายทุกปี้  ดาํเนินงานต่อไป (เปาหมาย้

เดมิ) 
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ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี้วดั ผลการดาํเนนงานตามแผนยทุธศาสตร์ิ  
ความเหน็ของ กผว. ใน

การจดัทาํแผนระยะตอไป่  

   - จาํนวนครัง้ของเครือ่งทีเ่ขา้ชม

เวบ็ไซต ์(Unique Session) อยา่งน้อย 

120,000 ครัง้ 

  

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 

พฒันาโครงสรา้งระบบ 

งานและระบบสารสนเทศ 

1. ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิาร 

งานภายในสาํนกังานใหส้อดคลอ้ง

กบัภารกจิ 

- มคีณะกรรมการพจิารณาทบทวน

และแกไ้ขปรบัปรงุกฎระเบยีบภายใน

และเสนอผูบ้รหิาร 1 ครัง้ 

- ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเปาหมาย ใน้

ปี 2549 และ 2550 ยงัคงใชค้ณะกรรมการชุด

เดมิ 

ดาํเนินงานต่อไป (อาจกาํหนด

ตวัชีว้ดันี้ในลกัษณะ 

milestone) 

 2. ทบทวนกฎระเบยีบต่างๆ ภาย 

ในสาํนกังานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้ต่อ

การปฏบิตังิาน 

- มคีณะกรรมการพจิารณาทบทวน

และแกไ้ขปรบัปรงุกฎระเบยีบภายใน

เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 1 ครัง้ 

- ไมม่กีารดาํเนินงาน ยกเลกิ (อาจพจิารณายกเลกิ 

เนื่องจากมกีฎระเบยีบภายใน

ทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงเลก็น้อย) 

 3. มแีผนแมบ่ทการพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สารเป็นกรอบในการดาํเนินการ 

- มกีารจดัทาํแผนแมบ่ทการพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร 

และไดส้ง่ใหก้ระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารไดร้บัทราบ 

- ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเปาหมาย้  ดาํเนินงานต่อไป (ควรกาํหนด

ความกา้วหน้าในลกัษณะ 

milestone และตดิตามแผนฯ) 

 4. พฒันาระบบขอ้มลูและเครือ่ง 

ชีว้ดัการดาํเนินงานโครงการฯ ดา้น

ต่างๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานถกูตอ้ง

แมน่ยาํ เป็นทีย่อมรบัของทุกฝาย่  

- มรีะบบขอ้มลูและเครือ่งชีว้ดัการ

พฒันาครบทุกศนูยฯ์ ภายในปีงบ 

ประมาณ 2548 

- ผลการดาํเนินงานเป็นไปตามเปาหมาย ้

โดยมกีารจดัทาํตวัชีว้ดัโครงการศนูยศ์กึษาฯ 

แลว้เสรจ็ โดย กตผ. 

ควรมกีารประเมนิผลการใช้

ตวัชีว้ดัโครงการศนูยศ์กึษาฯ 

 5. พฒันาระบบการตดิตามผลการ

ดาํเนินงานโครงการฯ 

- พฒันาระบบการตดิตามผลการ

ดาํเนินงานโครงการ 

- ยงัไมม่กีารดาํเนินงาน แต่อยูร่ะหวา่งการ 

ศกึษาและพจิารณาถงึความเป็นไปไดข้อง

ระบบการรายงานแบบ Information System 

ดาํเนินการต่อไป เปาหมาย้

เดมิ 
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ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี้วดั ผลการดาํเนนงานตามแผนยทุธศาสตร์ิ  
ความเหน็ของ กผว. ใน

การจดัทาํแผนระยะตอไป่  

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 

พฒันาการเรยีนรูแ้ละเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตัิ

ราชการ 

1. การปฏบิตังิานของบุคลากร

ถกูตอ้ง ครบถว้น และมี

ประสทิธภิาพสงู 

- รอ้ยละ 60 ของบุคลากรทีเ่ขา้รบั

การฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ในรอบปี 

งบประมาณมผีลการประเมนิความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานจากผูบ้งัคบั 

บญัชาหลงัการฝึกอบรมในระดบัด ี

- ไมม่กีารดาํเนินงาน ดาํเนินการต่อไป เปาหมาย้

เดมิ 

 2. บุคลากรไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่

เสรมิสรา้งความรูใ้นลกัษณะสห

วทิยาการและสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ในการปฏบิตังิาน 

- มบีุคลากรทีไ่ดร้บัการถ่ายทอด

ความรูใ้นลกัษณะสหวทิยาการจาํนวน

อยา่งน้อย 3 ราย 

- ผลการดาํเนินงานสงูกวา่เปาหมายทุ้ กปี ดาํเนินการต่อไป (สามารถ

เพิม่คา่เปาหมายได้้ ) 

 3. การทาํงานเป็นทมีในลกัษณะ

บรูณาการ 

- จาํนวนโครงการ/กจิกรรมหรอื

ภารกจิของสาํนกังานฯ ทีม่กีารทาํงาน

รว่มกนัเป็นทมีอยา่งเป็นทางการอยา่ง

น้อย 12 โครงการ/กจิกรรม 

- ผลการดาํเนินงานสงูกวา่เปาหมายทุกปี้  ดาํเนินการต่อไป (สามารถ

เพิม่คา่เปาหมายได้้ ) 

  - จาํนวนกรณีรอ้งเรยีนบตัรสนเท่ห ์

ซึง่เป็นขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลภายใน

สาํนกังานฯ ลดลงจากปี 2547 อยา่ง

น้อยรอ้ยละ 20 

- ปี 2547-2550 ไมพ่บขอ้รอ้งเรยีน ปี 2546 

มบีตัรสนเทห่ ์1 เรือ่ง 

ดาํเนินการต่อไป (เปาหมาย้

เดมิ) 

 4. บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ

ปฏบิตังิานเพื่อมุง่สูค่วามเป็นเลศิ

ในงานทีร่บัผดิชอบและไดร้บั

ผลตอบแทนตามผลงาน 

- มแีผนพฒันาระบบการบรหิารงาน

บุคคลภายในปีงบประมาณ 2548 

- ดาํเนินการไดต้ามเปาหมายในปี ้ 2550 ดาํเนินการต่อไป (ควรกาํหนด

ความกา้วหน้าลกัษณะ 

milestone และตดิตามแผน) 



 5 

 

ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี้วดั ผลการดาํเนนงานตามแผนยทุธศาสตร์ิ  
ความเหน็ของ กผว. ใน

การจดัทาํแผนระยะตอไป่  

 5. จดัตัง้ทมีงานพฒันาองคก์รแหง่

การเรยีนรู ้

- มกีารจดัทมีงาน “องคก์รแหง่การ

เรยีนรู”้ ภายในสาํนกังาน 1 คณะ 

จดัทาํกจิกรรมเผยแพรค่วามรูอ้ยา่ง

น้อย 4 ครัง้/เดอืน 

- ดาํเนินการบรรลุเปาหมายในปี ้ 2548 ดาํเนินการต่อไป (เปาหมาย้

เดมิ) 

  - มแีผนพฒันาสมรรถนะรายบุคคลนํา

รอ่งอยา่งน้อย 1 กลุม่งาน 

- ดาํเนินการบรรลุเปาหมายในปี ้ 2549  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M:ศริลิกัษณ์50/การดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตรส์าํนกังาน กปร. 


