แผนกลยุทธ์
ิ
สํานักงานคณะกรรมการพเศษเพื
่อประสานงาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร.)
พ.ศ. 2547 – 2550

ิ
สํานักงานคณะกรรมการพเศษเพื
่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

2

สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

บทที่ 5
บทที่ 6
ภาคผนวก

หน้า
1
3
8
10
10

บทนํา
การประเมินสถานการณ์
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละขยายผลการดําเนินงาน 12
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างองค์กรระบบงานและระบบสารสนเทศ14
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การเรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสิทธิภาพ
16
ในการปฏิบตั ริ าชการ
งบประมาณ
18
กลไกการบริหารแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
20
22

3

บทที่ 1
บทนํา
1.
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เป็ นหน่ วยงานหลักในการประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรภาคเอกชน ในการดําเนิ นงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ โดยแต่ เ ดิมนัน้
สํานักงาน กปร. เป็ นหน่ วยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ต่อมาเมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมจี ํานวนมาก และขยายการดําเนินงาน
้
ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเปาหมายในการดํ
าเนินงานมากขึน้ คณะรัฐมนตรีจงึ ได้มมี ติเห็นชอบและ
อนุ มตั ใิ นหลักการเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2535 ให้แยกสํานักงาน กปร. ออกจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ยกฐานะขึ้นเป็ นหน่ วยงานระดับกรม สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ทัง้ นี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่
7 กันยายน 2536 เป็ นต้นมา หลังจากนัน้ ได้มพี ระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงาน กปร.
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 กําหนดการแบ่งส่วน
ราชการและระบุอาํ นาจหน้าทีข่ องแต่ละส่วนราชการภายในสํานักงาน กปร. ซึง่ ใช้เป็ นแนวการปฏิบตั ิ
ราชการของสํานักงาน กปร. อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ั บนั ไปสู่การบริหารจัดการ
2. การปฏิรปู ระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลปจจุ
ภาครัฐแนวใหม่ โดยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่งผลให้มกี ารปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการให้ภาค
ราชการมีขนาดเล็กลง เน้ นการทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ลดการทํางานที่ซ้ําซ้อน ลดขัน้ ตอนกา
ทํา งาน มีก ารปฏิรูป ระบบงบประมาณ การเปลี่ย นแปลงระบบบริห ารงาน และพัฒ นาบุ ค ลากร
ปฏิบตั งิ านให้มคี ุณภาพประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับการปฏิรปู ระบบราชการในระยะยาว และมุง่ สู่
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
การปฏิรูประบบราชการโดยมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้าง
ของสํานักงาน กปร. เปลีย่ นแปลงไปกล่าวคือ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หมวด 21 กําหนดให้สาํ นักงาน กปร.
เป็ นส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็ น
หน่ วยงานขนาดเล็กมีบุคลากรปฏิบตั งิ านไม่มากนักประกอบกับนโยบายของสํานักงาน กปร. ใน
ั บนั เน้นและให้ความสําคัญกับการเพิม่ คุณภาพประสิทธิภาพของการดําเนินงานโครงการอัน
ปจจุ
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เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ และมุ่ ง ขยายผลการดํ า เนิ น งานตามแนวพระราชดํ า ริไ ปสู่ ป ระชาชน
้
กลุ่มเปาหมายต่
างๆ มากขึน้ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีสํ่ านักงาน กปร. จะต้องมีการทบทวนบทบาท
และภารกิจในการดํา เนิ น งานให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายการปฏิรูป ระบบราชการของรัฐ บาล และ
้
วชี้ว ดั ผลการทํางานที่ชดั เจน ปรับปรุงระบบการ
อัตรากําลังที่มอี ยู่ โดยมีการกําหนดเปาหมายตั
ทํางานให้มปี ระสิทธิภาพ ลดขัน้ ตอนการทํางานทีไ่ ม่จําเป็ น พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีคุณภาพ และนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถสนองพระราชดําริ
และดํา เนิ น งานโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
3. แผนกลยุทธ์ของสํานักงาน กปร. จะเป็ นเครื่องมือชีน้ ํ าทีก่ ําหนดทิศทางแนว
ทางการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า และเป็ นแผนการดําเนินงานให้กบั
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องสํานักงานฯ ทีจ่ ะผลักดันการดําเนินงานและการบริหารจัดการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ให้สามารถสนองพระราชดําริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิผ์ ล เกิด
ประโยชน์ สุ ข กับ ประชาชนอย่ า งยัง่ ยืน อัน เป็ น การสร้า งความมัน่ คงให้ก ับ ประเทศชาติ ซึ่ง การ
ดําเนินงานดังกล่าวจําเป็ นจะต้องพัฒนาระบบประสานงาน และระบบบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ พัฒนาบุ คลากรให้มคี ุณภาพประสิทธิภาพสูงใน
ลักษณะผูช้ าํ นาญการหรือมืออาชีพ เพือ่ ให้กา้ วทันต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเหมาะสม
ั บนั และในอนาคต
ทัง้ ในปจจุ
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บทที่ 2
ิ
การประเมนสถานการณ์
ั บนั สํานักงาน กปร. ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานขยายผลการพัฒนาตาม
ปจจุ
้
แนวพระราชดําริไปสู่ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ มากขึน้ และเน้นการประสานและบริหารจัดการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
นโยบายปฏิรปู ระบบราชการของรัฐบาลทีเ่ น้นการทํางานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ ลดการทํางานทีซ่ บั ซ้อน
ลดขัน้ ตอนการทํางาน โดยมีการวัดผลสําเร็จในการทํางานที่ชดั เจน เพื่อให้สอดรับกับระบบการ
จัดสรรงบประมาณแนวใหม่ทม่ี ุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็ นหลัก ซึง่ สภาวะต่างๆ ดังกล่าวส่งผล
ให้สาํ นักงาน กปร. จะต้องพัฒนาและปรับเปลีย่ นแนวทางการทํางานโดยเน้นในเชิงคุณประสิทธิภาพ
้
้
มากขึน้ มีการกําหนดเปาหมา
ยการดําเนินงานทีช่ ดั เจนและต้องผลักดันการทํางานให้บรรลุเปาหมาย
ที่ต ัง้ ไว้ ดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง ระบบการบริห ารจัด การภายในองค์ ก รโดยคํ า นึ ง ถึง ความคุ้ ม ค่ า
้
รวมทัง้ มีก าร
ประสิท ธิภ าพ ความโปร่ง ใส และความต้อ งการของกลุ่ ม เปาหมายและประชาชน
ประเมินผลการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ จําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ั ยภายนอกและภายในองค์กร ซึง่ เป็ นปจจั
ั ยสําคัญทีจ่ ะนํามากําหนด
(SWOT Analysis) ทัง้ ปจจั
บทบาทหน้าทีแ่ ละแนวทางดําเนินงานของสํานักงาน กปร. ในระยะต่อไปได้แก่

ิ
่
1. ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการดํ
าเนนงานของสํ
านักงาน กปร.
1.1 นโยบายปฏิรปู ระบบราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่องของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อ
สํานักงาน กปร. ดังนี้
1.1.1 การแก้ไขระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545นําไปสู่การปรับ
โครงสร้างส่วนราชการ ทําให้สาํ นักงาน กปร. เป็ นส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
หรือทบวง ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยเป็ นหน่ วยงานขนาดเล็ก คล่องตัวและสามารถผลักดันการ
ดําเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทําให้สาํ นักงาน กปร. ต้องปรับกระบวนการทํางานให้สอดรับกับ
การปฏิรูป ดัง กล่ า ว แต่ เ นื่ อ งจากการปฏิรูป ระบบราชการยัง อยู่ใ นระยะเริ่ม ต้น การประสานการ
ดําเนินงานระหว่างหน่ วยงานหลักที่รบั ผิดชอบยังมีช่องว่าง ดังนัน้ กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ิ
บางอย่างทีอ่ อกมาบังคับใช้เป็ นกฎและระเบียบปฏิบตั โิ ดยรวมบางอย่างไม่สามารถใช้กบั สํานักงาน
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กปร. ซึง่ มีภารกิจและการปฏิบตั ใิ นลักษณะพิเศษได้ ทําให้เป็ นอุปสรรคและข้อจํากัดในการปฏิบตั งิ าน
อยูม่ าก

1.1.2 การปฏิรปู กระบวนการจัดทํางบประมาณ โดยมีการจัดทํางบประมาณแบบ
มุ่งเน้ นผลงานตามยุทธศาสตร์และการจัดทําประมาณการงบประมาณล่วงหน้ า โดยมีการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบตั ริ าชการ เพื่อให้หน่ วยงานมีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณให้คุม้ ค่า
และเกิดประโยชน์ สูงสุด และมีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ดังนัน้ แม้ว่าสํานักงาน
กปร. จะได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่องจากรัฐบาล แต่การใช้งบประมาณ
ในระยะต่อไปสํานักงาน กปร. จะต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์ในการทํางานทีช่ ดั เจนและสามารถวัดหรือ
ประเมินความคุม้ ค่าได้
1.1.3 การเปลีย่ นแปลงระบบบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาลไปสูก่ ารบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ และมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ทําให้สาํ นักงาน กปร. จะต้อง
้
กําหนดเปาหมายและตั
วชีว้ ดั การดําเนินการให้ชดั เจน มีการทํางานทีโ่ ปร่งใส และมีแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั ริ าชการเป็ นเครื่องมือในการปฏิบตั ริ าชการ แต่เนื่องจากลักษณะงานของสํานักงาน
กปร.
เน้ นในการประสานและสนับสนุ นการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ ซึ่งไม่สามารถ
้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้จงึ มีขอ้ จํากัดและยากต่อการกําหนดเปาหมายการดํ
าเนินการในระยะยาวที่
ชัดเจนได้
1.1.4 นโยบายกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิน่ และนํ าระบบบริหารงานแบบบูรณาการ
(CEO) มาใช้ในระดับจังหวัด โดยให้ผวู้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงทําหน้าทีบ่ รู ณาการ
ประสานและติดตามการดําเนินงานของทุกหน่ วยในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนเป็ น
หลัก รวมทัง้ หน่ วยงานของรัฐมีขดี ความสามารถในการพึง่ ตนเองทัง้ ในด้านวิชาการและทรัพยากร
ดําเนินงานมากขึน้ ดังนัน้ การดําเนินงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดและหน่ วยงานต่างๆ
ในระยะต่อไปสามารถดําเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง ไม่จําเป็ นต้องขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจาก กปร.
ั
1.2 นโยบายรัฐบาลที่สําคัญได้แก่ นโยบายการแก้ไขปญหาความยากจนและ
ั
ช่วยเหลือผูป้ ระสบปญหากรณี
ต่างๆ เช่น โครงการจัดตัง้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการพักชําระหนี้ให้กบั เกษตรกรรายย่อย เป็ นนโยบายทีส่ อดคล้องและ
สนับสนุ นจุดมุ่งหมายหลักในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยเป็ นการขยาย
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ผลการช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าให้สามารถพึง่ ตนเองได้และเป็ นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ดังนัน้ สํานักงาน กปร. จึงควรพิจารณานํานโยบายรัฐบาลทีเ่ อือ้ อํานวยต่อการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาใช้ประโยชน์ให้มากขึน้
1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมยุคโลกาภิวตั น์ ในระดับโลก
และระดับประเทศดําเนินไปอย่างรวดเร็ว จากยุคดัง้ เดิมไปสูย่ ุคการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม ยุคนวัตกรรม
ั บนั โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็ นตัวนําการ
ยุคเศรษฐกิจใหม่ จนถึงยุคสังคมความรูใ้ นปจจุ
เปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วกว่าขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรของสํานักงาน กปร. ซึ่งมีขอ้ จํากัดในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่พอสมควร ดังนัน้ สํานักงาน กปร. จะต้องปรับปรุงและ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทนั สมัยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการขยายผลการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและรองรับกิจกรรมดําเนินงานสนองพระราชดําริใหม่ๆ มากขึน้ ทัง้ นี้เพื่อ
สนับสนุ นและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนให้สามารถปรับตัวได้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวตั น์ได้
1.4 ความคาดหวังและการยอมรับของรัฐบาลและหน่ วยต่างๆ ทัง้ ภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนต่อบทบาทหน้าที่ของสํานักงาน กปร. มีอยู่ในเกณฑ์สูง ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการ
ดําเนิ นงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ด้านองค์ความรู้และวิชาการที่สามารถเสนอข้อ
วิเ คราะห์ข้อ คิด เห็น ในการดํ า เนิ น งานสนองพระราชดํ า ริ ด้า นการประสานและสนั บ สนุ น การ
่
ดําเนินงาน ทําให้สาํ นักงาน กปร. จะต้องพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้ทุกฝาย
เห็นคุณภาพของการปฏิบตั งิ านมากขึน้ ทัง้ ในด้านบุคลากร ด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ

ิ
่
2. ผลกระทบตอความสํ
าเร็จในการดําเนนงาน
2.1 ผลกระทบด้านบวกที่เป็ นโอกาส
2.1.1 สํานักงาน กปร. เป็ นหน่ วยงานทีม่ ี ”ภาพลักษณ์ ทีด่ ี” เนื่องจากเป็ น
หน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านสนองพระราชดําริเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้รบั
การสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ิ
ิ ” สํานักงาน กปร. มีสถานภาพเป็ นที่
2.1.2 มี “ระบบบรหารจั
ดการพเศษ
ยอมรับของหน่ วยงานอื่นๆ โดยเป็ นหน่ วยงานกลางในการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีกฎหมายรองรับการทํางานสนองพระราชดําริโดยตรงซึง่ เอือ้ ต่อการทํางาน โดยเฉพาะ
ิ ” โดยมีความเป็ นระบบครบวงจรเริ่มจากการรับ
อย่างยิ่งมีการบริหารจัดการในลักษณะ “พเศษ
พระราชทานพระราชดําริและสามารถนํามาพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบตั ติ งั ้ แต่การศึกษาวิเคราะห์
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การวางแผนดําเนินงานและการติดตามประเมินผล โดยมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุ นการ
ดํา เนิ น งานอย่า งเพีย งพอ รวมทัง้ มีค วามพร้อ มด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศอยู่ม าก ซึ่ง รูป แบบ
การบริหารจัดการดังกล่าวนี้ได้เอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างยิง่ ทําให้สํานักงาน
กปร. สามารถกําหนดแผนดําเนินงานเชิงรุกและกําหนดกิจกรรมใหม่ๆ ในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริได้กว้างขวางขึน้
ิ
2.1.3 มี “โครงสร้างและระบบบรหารงานที
ด่ ี” สํานักงาน กปร.เป็ นหน่วยงาน
ขนาดเล็ก โดยเป็ นหน่ วยงานที่ข้นึ ตรงต่ อนายกรัฐ มนตรี จึงมีเอกภาพและความคล่องตัวในการ
ทํางานทําให้สามารถผลักดันการดําเนินงานต่างๆ ได้ง่ายขึน้ นอกจากนี้สํานักงาน กปร. มีบุคลากร
น้ อยแต่มปี ระสิทธิภาพ ทําให้สามารถสื่อสารทําความเข้าใจกันได้ง่าย รวมทัง้ มีการบริหารงานที่
โปร่งใส
2.2 ผลกระทบด้านลบที่เป็ นอุปสรรค
2.2.1 มาตรการลดขนาดกําลังคนภาครัฐตามนโยบายปฏิรปู ระบบราชการเป็ น
นโยบายทีย่ งั ไม่มเี งื่อนเวลาสิน้ สุด จึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. โดยรวม
โดยเฉพาะการขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการดําเนินงานเชิงรุก
ต่างๆ เนื่องจากสํานักงาน กปร. เป็ นหน่ วยงานขนาดเล็ก มีอตั รากําลังจํานวนน้อยอยู่แล้ว ไม่
ั บนั รายละเอียดตาม
สามารถลดอัตรากําลังตามกฎเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในมาตรการได้ ประกอบกับปจจุ
มาตรการดังกล่าวในทางปฏิบตั ยิ งั มีจุดอ่อน และไม่ชดั เจนพอในทางปฏิบตั จิ งึ ส่งผลกระทบต่อขวัญ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นระดับหนึ่ง
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมโลกเป็ นไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา อัตราการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีความรวดเร็วกว่าขีดความสามารถ
ของสํานักงาน กปร. ซึง่ มีขอ้ จํากัดและความไม่พร้อมในด้านต่างๆ ทีจ่ ะรองรับการเปลีย่ นแปลงได้
อาทิเช่น การขาดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรระดับต่างๆ การขาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ที นั สมัย ดังนัน้ จึงเป็ นอุปสรรคต่อการกําหนดแผนงานที่ชดั เจนและการก้าวเข้าสู่องค์กร
แห่งการเรียนรูต้ ามแนวพระราชดําริ ทําให้สาํ นักงาน กปร. จะต้องให้ความสําคัญในการปรับปรุงการ
บริหารงานให้กา้ วทันต่อการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 การบริหารจัดการภายในสํานักงาน กปร. ยังมีจุดอ่อนทีจ่ ะต้องพัฒนาและ
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในหลายๆ ด้านทัง้ ในด้านวิชาการ
ด้านการบริหารงาน และการพัฒนาบุคลากร อาทิเช่น การกําหนดแผนการปฏิบตั ิงานเชิงรุก การ
ทํางานในลักษณะบูรณาการที่เ ป็ นระบบครบวงจร การกําหนดมาตรฐานการทํางาน การพัฒนา
กระบวนการทํางานบนพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วม การพัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละสร้างจิตสํานึกใน
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การทํางาน และการพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชีว้ ดั เพื่อการติดตามประเมินผล เป็ นต้น โดยการขจัด
จุดอ่อนต่างๆ ดังกล่าวนัน้ จะต้องเริม่ ต้นจากการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพและศักยภาพ
เพื่อ ให้บุ ค ลากรเหล่ า นี้ เ ป็ น มือ อาชีพ และผู้ชํ า นาญในการปฏิบ ัติง านโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริมากขึน้ (Knowledge Worker) และพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในภาวะของสถานการณ์ทม่ี ี
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ

3. แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จ
ั ยแวดล้อมภายนอกและภายในที่มผี ลกระทบต่อการดําเนิ นงานดังกล่าว
จากปจจั
สํานักงาน กปร. มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารดําเนินงานเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสํานักงาน กปร.
ให้กบั หน่ วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐบาลและ
้
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เพื่อแสวงหาเครือข่ายและการ
่
เข้ามามีส่วนร่วมของทุ กฝายในการดํ
าเนิ นงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ เพื่อให้เกิด
้
ผลประโยชน์ ต่อประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ โดยสํานักงาน กปร. จะต้องปรับปรุงระบบและ
กระบวนการทํางานให้เป็ นพลวัตร มีประสิทธิภาพสูง มีการบริหารกิจการทีด่ ี และมีบุคลากรทีม่ ขี ดี
ความสามารถสูงมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับ มีความรูแ้ ละเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและสหวิทยาการ ตลอดจนมีการทํางานเป็ นทีมงานอย่างบูรณาการและมีการ
บริหารจัดการความรูข้ องบุคลากรในสํานักงาน กปร. ให้มศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ เพื่อสามารถปฏิบตั งิ าน
สนองพระราชดําริอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ โดยให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความสําเร็จ 5 ประการ ดังนี้
1) ความรู้ สร้างและพัฒนาสํานักงาน กปร. เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูต้ ามแนว
พระราชดําริ เพือ่ เป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ประชาชนและสังคมโดยรวม
2) ความเร็ว ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริและดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริให้ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ิ ิ ่ ในการวางแผนและดําเนินงานตามแนวพระราชดําริในเชิงรุกสร้าง
3) ความรเรม
งานใหม่ๆ ให้สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
4) ความเป็ นระบบ สร้างระบบและมาตรฐานการทํางานโครงการอันเนื่องมาจาก
้
พระราชดําริให้เป็ นกระบวนการเดียวกัน มีเปาหมายร่
วมในการดําเนินงานทีช่ ดั เจนสามารถวัดผลได้
และสอดคล้องกับวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
5) ความรักและสามัคคี สร้างจิตสํานึกในการทํางานร่วมกันด้วยความรัก ความ
สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อผลของงานทีจ่ ะนํ าไปสู่ประโยชน์ สุขของประชาชนและความมันคง
่
ของประเทศ
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บทที่ 3
ิ ยทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์
วสั
ั ยแวดล้อมภายในและภายนอก
จากการประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์ปจจั
(SWOT) จึงกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสํานักงาน กปร. ดังนี้
ิ ยทัศน์
1. วสั
หน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุ น ดําเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิผ์ ลเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
2. พันธกจิ
การดําเนินงานเพื่อบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ําหนดไว้และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงกําหนดพัน ธกิจในการดําเนิ นงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ของ
สํานักงาน กปร. ดังนี้
1) ตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ
2) ประสาน วางแผน สนับสนุ นและร่วมดําเนินงานกับหน่ วยงานภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4) จัดให้มกี ารศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรูต้ าม
แนวพระราชดําริ
5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
6) เป็ นศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศเกีย่ วกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. วัตถุประสงค์
แผนกลยุทธ์ของสํานักงาน กปร. มีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ในระยะต่อไป ดังนี้
1) เพื่อให้การบริหารจัดการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิผ์ ลตามแนวพระราชดําริ
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2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริให้สงู ขึน้ และสามารถพึง่ ตนเองได้
้
3) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ ได้รบั ทราบแนวพระราชดําริ และสามารถ
นํามาปรับใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ
4) เพื่อให้สาํ นักงาน กปร. เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงเกีย่ วกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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บทที่ 4
ยุทธศาสตร์
เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ทีก่ ําหนดไว้โดยเป็ นหน่วยงานหลัก
ในการสนองพระราชดําริและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพสูง สํานักงาน กปร. ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการเรียนรู้และขยายผลการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบงานและระบบสารสนเทศ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การเรียนรูแ้ ละเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ

ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหารจั
ดการโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
1.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถือ
เป็ นยุทธศาสตร์หลักตามพันธกิจและบทบาทหน้าทีข่ องสํานักงาน กปร. โดยเน้นการบริหารจัดการ
โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริอ ย่ า งเป็ น ระบบครบวงจร เพื่อ ให้ก ารดํ า เนิ น งานสนอง
พระราชดํ า ริมีค วามรวดเร็ว ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมีก ารดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1.1 การตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ เพื่อประมวลรวบรวมพระราชดําริ
และนํ ามาศึกษาวิเ คราะห์แ ละแปลงไปสู่ภาคปฏิบ ตั ิได้อย่างถูกต้องและครบถ้ว น สามารถสนอง
พระราชดําริได้อย่างรวดเร็ว
ิ
1.1.2 การใช้แผนเป็ นเครือ่ งมือดําเนนงาน
กําหนดให้มกี ารใช้ “แผน” เป็ นเครื่องมือในการประสาน สนับสนุ น ดําเนินงานและ
ติด ตามประเมิน ผลโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริเ พื่อ ให้ก ารดํา เนิ น งานเป็ น ไปตามแนว
พระราชดําริทพ่ี ระราชทานให้ไว้ มีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
้
มุง่ สูผ่ ลลัพธ์ตามเปาหมายที
ก่ าํ หนดไว้
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่ ดการทํางาน
1.1.3 การลดขัน้ ตอนและเรงรั
หลั ก การดํ า เนิ นงานโครงการอั น เนื่ องมาจาก พร ะราชดํ า ริ ท่ี สํ า คั ญ คื อ
“ความรวดเร็ว ” ดัง นัน้ การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณากลัน่ กรองและวิเ คราะห์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ขี อรับการสนับสนุ นงบประมาณ กปร.
และเร่งรัดการ
ดําเนินงานฎีกาทัง้ ในส่วนทีส่ าํ นักงาน กปร. รับผิดชอบและทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่ วยงานอื่น
จึงเป็ นหลักการดําเนินงานทีส่ าํ คัญในการบริหารจัดการ
่
1.1.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบตางๆ
กํ า หนดให้มีก ารทบทวนกฎระเบีย บต่ า งๆ ทัง้ ที่อ ยู่ ภ ายในและภายนอกความ
รับผิดชอบของสํานักงาน กปร. พร้อมทัง้ ศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาหาวิธกี ารดําเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.1.5 การสร้างมาตรการจูงใจในการทํางาน
กําหนดมาตรการในการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบั เจ้าหน้าที่หน่ วยต่างๆ ที่
เข้ามาร่วมดําเนินงานหรือรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริด้วย
วิธกี ารต่างๆ
1.2 เป้ าหมาย
1.2.1 การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและสนองพระราชดําริเป็ นไป
โดยรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูง
หน่วยงานต่างๆ มีความศรัทธาและสนับสนุ นการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมปี ระสิทธิภาพในการทํางาน
ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
1.3 ตัวชี้วดั
1.3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีป่ ระสานและบริหารจัดการดําเนินงานแล้วเสร็จใน
รอบปี
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้รบั อนุมตั กิ ารดําเนินงานภายใน 30 วัน
จํานวนหน่วยงานทีพ่ งึ พอใจต่อการให้การสนับสนุนเพือ่ ดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวนครัง้ ทีพ่ จิ ารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
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ิ างการเรียนรู้และขยายผลการดําเนนงานโครงการอั
ิ
2. ยุทธศาสตร์การเสรมสร้
น
เนื่ องมาจากพระราชดําริ
2.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละการขยายผลการดําเนินงานโครงการอัน
ั บนั ของสํานักงาน กปร. ให้สอดคล้องกับ
เนื่องมาจากพระราชดําริ เป็ นจุดเน้นการดําเนินงานในปจจุ
สถานการณ์ด้านต่างๆ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาโดยมุ่งเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
้
ให้ก ับ กลุ่ ม เปาหมายต่
า งๆ เพื่อ นํ า แนวพระราชดํา ริไ ปใช้ป ระโยชน์ ใ นการดํา รงชีวิต โดยมีก าร
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ิ กว้างขวาง
่ ่ ิ
2.1.1 การเรงสงเสรมขยายผลการพั
ฒนาตามแนวพระราชดํารให้
1) เร่งรัดและส่งเสริมสนับสนุ นการนําแนวพระราชดําริทไ่ี ด้ศกึ ษาทดลองจน
ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะงานขยายผลของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดย
้
ดําเนินการขยายผลไปสู่ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ ให้กว้างขวางเพิม่ ขึน้ เพื่อให้สามารถนํ าไป
เป็ นแบบอย่างในการดําเนินชีวติ
2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ เพื่อ นํ า มาแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง และพัฒ นางานขยายผลให้ ก ว้ า งขวางและมีคุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพมากขึน้
ิ กเพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
2.1.2 การประชาสัมพันธ์เชงรุ
กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ เ ชิง รุ ก เพื่อ สร้า งความรู้ค วามเข้า ใจ
้
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มเปาหมาย
้
ต่างๆ โดยใช้วธิ กี ารและสื่อแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถเข้าถึงแต่ละกลุ่มเปาหมายอย่
างเหมาะสม
ทัง้ เนื้อหาและช่องทางการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ การใช้สอ่ื ประชาสัมพันธ์แบบ 2 ทาง โดยเป็ น
้
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงทีน่ ําข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปขยายผลให้กบั กลุ่มเปาหมาย
อื่นๆ โดยเฉพาะประชาชนทีม่ ศี กั ยภาพในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการขยายผล
ิ
่ ิ
่ และสร้างเครือขายการดํ
่
2.1.3 การสงเสรมการมี
ส่วนรวม
าเนนงาน
1) ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตงั ้ แต่แรกเริม่ การดําเนินงาน ได้แก่ การมีสว่ นร่วมใน
การวางแผน การดําเนินงาน การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายและแรงงานดําเนินงาน การติดตามผลและการ
ดูแลรักษาหลังโครงการสิน้ สุด
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2) สร้างเครือข่ายพันธมิตรการสร้างการเรียนรูแ้ ละขยายผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อยกระดับคุณภาพการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยร่วมกับองค์กรภาคเอกชนหรือสถานศึกษาต่างๆ ในการสนับสนุ นกลุ่มหรือชมรม
ดําเนินงานในลักษณะศูนย์การเรียนรูต้ ามแนวพระราชดําริโดยมีสาํ นักงาน กปร. เป็ นผูส้ นับสนุ นด้าน
วิชาการและเป็ นทีป่ รึกษา
ิ
่
2.1.4 การบรการและถายทอดประสบการณ์
องค์ความรู้เกีย่ วกับโครงการอัน
เนื อ่ งมาจากพระราชดําริ
ดําเนินการจัดบริการและถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับโครงการ
้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริให้กบั กลุ่มเปาหมายต่
างๆ ทัง้ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน
เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
2.2 เป้ าหมาย
2.2.1 ขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสู่ประชาชน
้
กลุ่มเปาหมายต่
างๆ มากขึน้
้
2.2.2
หน่ วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ
รับทราบและมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากขึน้
้
2.2.3 ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ และองค์กรส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.2.4 มีเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างการเรียนรู้และขยายผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.3 ตัวชี้วดั
้
2.3.1 จํานวนประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ ทีร่ บั ทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.3.2 จํานวนประชาชนทีเ่ ข้ามาศึกษาหาความรู้ และเยีย่ มชมศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.3.3 จํานวนครัวเรือนในพืน้ ทีโ่ ครงการฯ ทีน่ ํ าแนวพระราชดําริไปใช้ประโยชน์ใน
การดําเนินชีวติ
2.3.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีป่ ระชาชนหรือองค์กรส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในรูปแบบต่างๆ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบงานและระบบสารสนเทศ
3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบงานและระบบสารสนเทศเป็ นยุทธศาสตร์
ทีก่ ําหนดขึน้ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการ โดยเป็ นการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางาน และการบริหารจัดการของสํานักงาน กปร. ให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรปู ระบบราชการของ
รัฐ บาล โดยมุ่งเน้ น การทํา งานเพื่อมุ่ง สู่ผลลัพธ์แ ละผลสัม ฤทธิ ์ มีค วามรวดเร็ว และคุ้ม ค่า ภายใต้
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ โดยมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ดงั นี้
ิ ติ งานให้สอดคล้องกับภารกจิ
3.1.1 การจัดกลุ่มการปฏบั
ทบทวนและกําหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับภารกิจ
้
และเปาหมายการดํ
าเนินงานทีก่ ําหนดขึน้ ใหม่โดยให้ทุกส่วนสอดคล้องและเอือ้ อํานวยประโยชน์ต่อ
กันในการดําเนินงานเพือ่ ผลักดันให้องค์กรดําเนินไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ไว้
3.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
กปร. โดยมีการปรับปรุงแผนให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้แผนเป็ นกรอบในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพิจารณากําหนดงบประมาณ
ดําเนินงาน
2) สร้างเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน กปร. ให้
สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหน่ วยงาน
หลักทีเ่ กีย่ วข้องในการดําเนินงาน
ิ
ิ
3.1.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและเครือ่ งชี้วดั เพือ่ การตดตามประเมนผล
พัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วดั การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
ั บนั เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝาย
่
พระราชดําริในด้านต่างๆ ให้เป็ นมาตรฐานถูกต้องแม่นยําและเป็ นปจจุ
ตลอดจนมีความสอดคล้องกับดัชนีช้วี ดั ในระดับชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผนดําเนิ นงาน
และพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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3.2 เป้ าหมาย
3.2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในสํานักงานฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
3.2.2 จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างเครือข่ายให้
สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหน่วยงานหลักต่างๆ
3.2.3 พัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชีว้ ดั การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
่
พระราชดําริดา้ นต่างๆ ให้เป็ นมาตรฐานถูกต้องแม่นยํา เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝาย
3.2.4 สร้างระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3.3 ตัวชี้วดั
3.3.1 มีโครงสร้างการบริหารงานภายในทีส่ อดคล้องกับภารกิจ
3.3.2 มีแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงาน กปร.
3.3.3 ร้อยละของจํานวนบุคลากรของสํานักงาน กปร. ทีม่ ที กั ษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.4
มีฐ านข้อมูล และเครื่องชี้วดั การพัฒนาตามโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ
3.3.5 จํานวนครัง้ ทีด่ าํ เนินการติดตามผลการดําเนินงานในรอบปี
3.3.6 จํานวนโครงการทีด่ าํ เนินการประเมินผลในรอบปี
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ิ่
ิ ิ
ิ ติ ราชการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การเรียนรูแ้ ละเพมประสทธภาพการปฏบั
4.1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การเรียนรู้และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบ้ติราชการของสํานักงาน
กปร. เป็ นยุทธศาตร์ทส่ี าํ คัญทีน่ ําไปสู่การดําเนินงานอื่นๆ โดยเป็ นยุทธศาสตร์ทเ่ี น้น “การพัฒนา
คน” ให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพและศักยภาพ เพื่อนําไปสู่ “การพัฒนาองค์กร” ให้เป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรูต้ ามแนวพระราชดําริ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของสํานักงาน กปร. โดย
มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ดงั นี้
ิ ่ กยภาพบุคลากรปฏบั
ิ ติ งานเพือ่ พัฒนาไปสู่องค์การเรียนรู้
4.1.1 การเพมศั
1) จัดทําแผนการฝึ กอบรมบุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะ วิชาทัวไป
่ และสห
วิทยาการ เพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสํานักงาน กปร. อย่างต่อเนื่อง
2) สร้างบุคลากรเพื่อเป็ นวิทยากรของสํานักงาน กปร. ทีม่ คี วามรอบรู้
เกีย่ วกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในลักษณะสหวิทยาการ
3)
แลกเปลี่ย นและสร้า งเครือ ข่ า ยความรู้ก ับ หน่ ว ยงานอื่น ๆ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรูส้ ร้างสมประสบการณ์และมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ หม่ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4.1.2 การสร้างกระบวนการทํางานเป็ นทีมงาน
1) ปรับเปลีย่ นวิธกี ารทํางานโดยเน้นการทํางานเป็ นทีมงานโดยมีบุคลากร
ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรอบรู้ ความคิดริเริม่ ความสามารถ ความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน
2) ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารและการตัดสินใจ รวมทัง้ วัฒนธรรมของ
องค์กรให้เกิดการกระจายอํานาจการสังการเพื
่
่อตอบสนองการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริให้คล่องตัวและรวดเร็ว
ิ
4.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบบรหารงานบุ
คคล
1) สร้างระบบการประเมินผลงานให้เป็ นมาตรฐานโดยมีการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบงานมอบหมายทีช่ ดั เจน รวมทัง้ มีระบบการให้ผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางาน
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2) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลโดยมีแผนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
เป็ นเครื่องมือในการดําเนินงาน มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ทีม่ มี าตรฐานเพื่อสรรหาคนดีคนเก่งมา
ทํางาน
3) สร้างระบบผูฝ้ ึกสอนงานในสํานักงาน กปร. โดยมีระบบทีมงานผสมผสาน
รองรับ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูง้ านระหว่างบุคลากรทุกสาขาภายในสํานักงาน กปร.
4.2 เป้ าหมาย
4.2.1 การปฏิบตั งิ านเพื่อสนองพระราชดําริและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริส ามารถดํา เนิ น งานได้ร วดเร็ว ถูก ต้อง ครบถ้วนสมบู รณ์ และแล้ว เสร็จเป็ น ไปตาม
แผนงานทีก่ าํ หนด
4.2.2 บุคลากรสํานักงาน กปร. ได้รบั การฝึ กอบรมเพื่อเสริมสร้างความรูใ้ นลักษณะ
สหวิทยาการ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
4.2.3 การทํางานเป็ นทีมงานในลักษณะบูรณาการ
4.2.4 มีการกระจายอํานาจสังการ
่ และกําหนดวิธปี ฏิบตั ภิ ายในสํานักงาน กปร. ทีช่ ดั เจน
4.2.5 บุคลากรของสํานักงาน กปร. มีคุณภาพและความรูค้ วามสามารถ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของสํานักงาน กปร. โดยรวมเพิม่ ขึน้
4.3 ตัวชี้วดั
4.3.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในรอบปี
4.3.2 จํานวนบุคลากรที่สามารถเป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรูเ้ รื่องโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
4.3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจของสํานักงานฯ ทีม่ กี ารทํางานร่วมกัน
เป็ นทีมงาน
4.3.4 มีการมอบอํานาจสังการภายในสํ
่
านักงาน กปร. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.3.5 มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสํานักงาน กปร.
้
4.3.6 ความพึงพอใจของกลุ่มเปาหมายผู
ร้ บั บริการจากสํานักงาน กปร.
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บทที่ 5
งบประมาณ
1. ในปี งบประมาณประจําปี 2547 สํานักงาน กปร. ได้รบั อนุ มตั งิ บประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสนองพระราชดําริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวนรวมทัง้ สิน้ 57.284 ล้านบาท แยกเป็ นงบปกติ จํานวน 28.787 ล้านบาท และงบกลาง
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ จํานวน 28.497
ล้านบาท (ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2546 ข้อ 9)
งบประมาณสํานักงาน กปร. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2547
รายการ
1. งบฯกลาง
2. งบดําเนินงาน

งบฯปกติ
25,780,500

งบกลาง
4,088,400

รวม
29,868,900

2,958,100

21,019,260

23,977,360

48,000

700,000

748,000

2,689,830

2,689,830

28,497,490

57,284,090

3. งบลงทุน
4. งบรายจ่ายอื่น
ิ้
รวมทัง้ สน

28,786,600

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2547 เป็ นการจัดสรรตาม
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึง่ สํานักงบประมาณจัดสรรตาม
กรอบทีส่ าํ นักงบประมาณกําหนดก่อนการจัดทําแผนกลยุทธ์
2. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หมวด 21
กําหนดให้สาํ นักงาน กปร. เป็ นส่วนราชการไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง ขึน้ ตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี ประกอบกับมีการประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2546 ส่งผลให้สาํ นักงาน กปร. ต้องปรับเปลีย่ นงบประมาณหมวดค่าจ้างลูกจ้างชัวคราวจากที
่
่
เคยตัง้ ไว้ในงบกลางไปตัง้ ไว้ในงบประมาณปกติประจําปี
นอกจากนี้ จ ากนโยบายการขยายผลการดํ า เนิ น งานโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริไปสูป่ ระชาชนให้กว้างขวางเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2548 เป็ นต้นไป วงเงินที่

21
ต้องใช้ในการขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์ทก่ี ําหนดไว้จะเพิม่ ขึน้ เพื่อให้การดําเนินงานสนอง
พระราชดําริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. งบประมาณในการบริหารดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์สาํ นักงาน กปร. ในช่วงปี
2547-2550 จํานวนรวมทัง้ สิน้ 242.316 ล้านบาท (ไม่นบั รวมงบดําเนินงานเพื่อบริหารงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตามแนวพระราชดําริทพ่ี ระราชทานใหม่ในแต่ละห้วงเวลา ซึง่ ไม่สามารถ
กําหนดล่วงหน้าได้) แยกเป็ น
ปี 2547

จํานวน

57.285

ล้านบาท

ปี 2548

จํานวน

53.356

ล้านบาท

ปี 2549

จํานวน

62.136

ล้านบาท

ปี 2550

จํานวน

68.490

ล้านบาท

่
ประมาณการงบประมาณรายจายตามแผนกลยุ
ทธ์สาํ นักงาน กปร. (พ.ศ. 2547 – 2550)
รายการ

งบประมาณ
ปี 2547

ปี 2548

หมายเหตุ

ปี 2549

ปี 2550

1. งบบุคลากร

29,869,900

35,345,780

40,523,700

42,555,400

 ปี 2547 ได้รบั

2. งบดําเนินงาน

23,977,360

16,908,490

20,290,300

24,348,500

ก า ร จั ด ส ร ร ต า ม

748,000

90,200

108,300

130,000

พรบ. งบประมาณ

2,689,830

1,011,330

1,213,600

1,456,400

3. งบลงทุน
4. งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายประจําปี


งบประมาณ

พนักงานราชการเริม่
ใช้ ใ นปี ง บประมาณ
2548
รวมทัง้ สิน้

57,285,090

53,355,800

62,135,900

68,490,300
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บทที่ 6
ิ
ิ ติ
กลไกการบรหารแผ
นไปสู่การปฏบั
ในการดําเนินงานแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน กปร. ให้เกิดผลสัมฤทธิต์ ามวิสยั ทัศน์
้
เปาประสงค์
และยุทธศาสตร์ท่วี างไว้ จําเป็ นต้องกําหนดกลไกการบริหารแผนไปสู่การปฏิบตั ิให้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกส่วนได้ทราบถึงความสําเร็จหรือความ
ั
ล้มเหลวของการดําเนินงานตามแผน และนําไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นแนวทางดําเนินงานเพื่อแก้ไขปญหา
อุปสรรคข้อขัดข้องทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละห้วงเวลา โดยกําหนดกลไกการบริหารแผนดังนี้
1. การอํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล
การอํ า นวยการ ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ มี
ิ
“คณะกรรมการพัฒนาระบบบรหารราชการ
สํานักงาน กปร.” เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ โดยจะมีการ
ิ
ิ
ิ
จัดตัง้ “คณะทํางานตดตาม
กํากับดูแลและประเมนผลการดํ
าเนนงานตามแผนกลยุ
ทธ์” ขึน้
้
เพือ่ ควบคุม เร่งรัดและผลักดันการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเปาประสงค์
ทว่ี างไว้
ิ ติ ราชการ
2. แผนปฏบั
ิ ติ ราชการ” ทัง้ ในระยะยาวและแผนประจําปี เพื่อ
กําหนดให้มกี ารจัดทํา “แผนปฏบั
ใช้เป็ นเครื่องมือในการดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร ควบคุม กํากับดูแลและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยมีตวั ชีว้ ดั การดําเนินงานทีช่ ดั เจน
3. ระบบการรายงานผล
กําหนดให้มกี ารรายงานผลตามแผนกลยุทธ์สาํ นักงาน กปร. ใน 2 ระดับ ได้แก่
3.1 ระดับความก้าวหน้ าของแผนกลยุทธ์
เป็ นการรายงานผลความคืบหน้ าของการดําเนินงานทุกระยะ 4
ั
เดือน พร้อมกับเสนอแนะวิธีการแก้ไขปญหาในการดํ
าเนินงาน (ถ้ามี) หรือเป็ นการปรับแผน
ดําเนินงานประจําปี
3.2 ระดับความสําเร็จของแผนกลยุทธ์
เป็ นการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี โดยประเมินผลงานและ
ผลกระทบการดําเนินงานเสนอต่อประธาน กปร.
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ิ
ิ
4. ระบบการตดตามประเมนผล
ั
ิ
4.1 การตดตามผล
เป็ นการติดตามผลความก้าวหน้า ปญหาอุ
ปสรรค
ข้อขัดข้องในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยคณะทํางานติดตาม กํากับดูแลและประเมินผล และ
ผูบ้ ริหารสายงานของสํานักงาน กปร.
ิ
4.2 การประเมนผล
เป็ นการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมและประเมิน
้
่วางไว้หรือไม่
ประสิทธิผลแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์และเปาหมายที
เพียงใด และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. โดยสถาบันภายนอก
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ภาคผนวก
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ิ
สรุปการวเคราะห์
สถานการณ์
(SWOT Analysis)
ปัจจัยภายนอก
1. โอกาส
 การได้รบั การยอมรับจากภายนอก
- รัฐบาลและสังคมให้การยอมรับและสนับสนุน
- หน่วยงานต่างๆ ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ
 นโยบายปฏิรปู ระบบราชการส่งผลดีต่อการจัดโครงสร้างและพัฒนาระบบงานทัง้
ในด้านบุคลากร งบประมาณและการบริหารจัดการ
 นโยบายรัฐบาลเอือ้ อํานวยประโยชน์ต่อการทํางาน
 มีกฎหมายรองรับในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
 ได้รบั งบประมาณดําเนินงานอย่างพอเพียง
 การนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทําให้การทํางานรวดเร็ว และเป็ นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทัง้ ช่วยประหยัดวัสดุอุปกรณ์
2. ภัยคุกคาม

การได้รบั ความร่วมมือจากหน่ วยงานต่างๆ ลดลงเนื่ องจาก หน่ วยงานมี
งบประมาณของตนเอง นโยบายการกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิน่ (CEO) ส่งผลให้งานเบ็ดเสร็จภายใน
จังหวัด
 ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการทําให้ต้องลดอัตรากําลังและกระทบต่อ
การทํา งานการประสานงานล่ า ช้า เนื่ อ งจากการปรับ เปลี่ย นและยุ บ หน่ ว ยงานหลายหน่ ว ยและ
เจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามมันใจในการทํ
่
างาน
 กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงานต่างๆ เป็ นอุปสรรคต่อการทํางาน
 กระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวตั น์ทาํ ให้เกิดค่านิยมทีไ่ ม่เหมาะสม
- เศรษฐกิจทุนนิยมที่เน้นการบริโภคทําให้เกิดค่านิยมที่เป็ นอุปสรรคต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ในชนบท ทํ า ให้ก ารขยายผลเพื่อ การพัฒ นาคนให้
ประหยัดและพึง่ ตนเองทําได้ยากขึน้
- แนวโน้มคนรุน่ ใหม่ให้ความสนใจในโครงการฯ ลดลง
 วัฒนธรรมบางอย่างเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ าน
 ความก้าวหน้ าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดการลดอัตรากําลัง
บุคลากร
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ปัจจัยภายใน
1. จุดแข็ง
 สถานภาพของหน่วยงานเป็ นทีย่ อมรับของหน่วยงานอื่น
- เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการประสานงานโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ
- เป็ นหน่ วยงานรับสนองพระราชดําริทําให้สะดวกในการทํางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ
 เป็ นหน่ วยงานที่มภี าพลักษณ์ท่ดี ี โดยเป็ นหน่ วยงานที่มบี ทบาทหน้ าที่ในการ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมส่วนรวมจึงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 มีระบบบริหารจัดการทีม่ เี อกลักษณ์พเิ ศษ
- การดําเนินการเป็ นระบบครบวงจรสามารถดําเนินการได้เบ็ดเสร็จด้วย
ตนเอง
- มีงบประมาณสนับสนุ นในการดําเนินงานอย่างเพียงพอและสามารถให้
การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ได้
- มีทรัพยากรดําเนินงานทีส่ ะดวกและทันสมัย
- มีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
- เป็ น หน่ ว ยงานขึ้น ตรงกับ นายกรัฐ มนตรีทํ า ให้ส ามารถผลัก ดัน การ
ดําเนินงานต่างๆ ได้งา่ ยขึน้
 มีโครงสร้างและระบบบริหารงานทีด่ ี
- เป็ นหน่วยงานขนาดเล็กมีความคล่องตัวในการทํางานและมีขนั ้ ตอนน้อย
- บุคลากรน้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารทําความเข้าใจกันได้
ง่าย และเจ้าหน้าทีร่ ว่ มใจกันปฏิบตั งิ าน
- มีโครงสร้างและระบบงานทีเ่ อือ้ ต่อการทํางาน
- การบริหารงานโปร่งใส
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่
2. จุดออน
 การบริหารงานภายในมีจุดอ่อน
- การเกลี่ยอัต รากํา ลัง ปฏิบ ัติง านในแต่ ล ะกอง/กลุ่ม ไม่ส อดคล้อ งกับ
ปริมาณงาน รวมทัง้ จัดคนไม่ตรงกับงาน
- การกระจายอํานาจสังการในทางปฏิ
่
บตั ยิ งั มีลกั ษณะเป็ นการรวมศูนย์ทาํ
ให้งานล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ
- การประสานการทํางานเป็ นทีมงานยังไม่ดพี อ
- การมีสว่ นร่วมของเจ้าหน้าทีย่ งั มีขอ้ จํากัดอยู่
 แนวทางการปฏิบตั งิ านบางอย่างมีความหลากหลายไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
 ขาดการทํางานเชิงรุกโดยเฉพาะการดําเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 บุคลากรขาดการพัฒนาและมีขอ้ จํากัด
- ขาดการพัฒนาตนเอง
- ขาดความรูแ้ ละประสบการณ์ทงั ้ ในด้านวิชาการและบริหารจัดการ
- ขาดความพร้ อ มในการเรี ย นรู้ แ ละขาดทัก ษะในด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ขาดความสามัคคีในการทํางาน
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ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหาร
จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ
1.1 การตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ  การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
1.2 การใช้แผนเป็ นเครือ่ งมือดําเนินงาน
พระราชดําริและสนองพระราชดําริเป็ นไปโดย
1.3 การลดขัน้ ตอนและเร่งรัดการทํางาน
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
สูง
 หน่ วยงานต่ า งๆ มี ค วามศรั ท ธาและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
1.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ
 ทบทวนกฎระเบียบต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้องให้
เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
1.5 การสร้างมาตรการจูงใจในการทํางาน  เจ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริมปี ระสิทธิภาพในการ
ทํางาน

ตัวชี้วดั

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีป่ ระสานและ
บริหารจัดการดําเนินงานแล้วเสร็จในรอบปี
 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
งบประมาณภายใน 30 วัน
 จํานวนหน่ วยงานทีม่ คี วามพึงพอใจต่อการ
ส นั บ ส นุ น เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวนครัง้ ที่พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ

ิ
ผูร้ บั ผดชอบ

 ปร. 1-4
 กผว.

 กผว.
 กองกลาง
 กองกลาง
 ปร. 1-4
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ิ างการเรียนรู้
2. ยุทธศาสตร์การเสรมสร้
ิ
และขยายผลการดําเนนงานโครงการอั
น
เนื่ องมาจากพระราชดําริ
2.1 การเร่งส่งเสริมขยายผลการพัฒนา 
ขยายผลการดําเนินงานโครงการอัน
ตามแนวพระราชดําริให้กว้างขวาง
เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ ไ ปสู่ ป ระชาชน
้
กลุ่มเปาหมายต่
างๆ มากขึน้
2.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้าง  หน่ วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
้
ความรูค้ วามเข้าใจ
ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ รับทราบและมี
ความรูค้ วามเข้าใจกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมากขึน้

ตัวชี้วดั

้
 จํานวนประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ ที่
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 จํานวนประชาชนทีเ่ ข้ามาศึกษาหาความรู้
แ ล ะ เ ยี่ ย ม ช ม ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
 จํ า นวนครัว เรื อ นในพื้ น ที่ โ ครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริทน่ี ําแนวพระราชดําริ
ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวติ
้
2.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ  ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่
างๆ และองค์กร  จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีป่ ระชาชนหรือ
สร้างเครือข่ายการดําเนินงาน
ส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน องค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้า มามีส่ ว นร่ ว มใน
การดํ า เนิ น งานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก รูปแบบต่างๆ
พระราชดําริ
 มีเครือข่ายพันธมิตรในการสร้างการเรียนรู้
และขยายผลการดํ า เนิ น งานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
2.4 การบริการและถ่ายทอดประสบการณ์
องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โครงการอั น

ิ
ผูร้ บั ผดชอบ

 ปร. 1-4
 กผว.
 กปส.
 ศสท.

 ปร. 1-4
 กผว.
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ตัวชี้วดั
ผูร้ บั ผดชอบ
3.
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาโครงสร้ า ง
ระบบงานและระบบสารสนเทศ
3.1 การจัดกลุ่มปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับ  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน 
มีโครงสร้างการบริหารงานภายในที่  กองกลาง
ภารกิจ
สํานักงานฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
สอดคล้องกับภารกิจ
 ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ
ราชการ
3.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัด ทํ า แผนแม่ บ ทการพัฒ นาเทคโนโลยี  มี แ ผนแม่ บ ท กา ร พั ฒ นาเทคโนโลยี  ศสท.
สารสนเทศ และสร้า งเครือ ข่ า ยให้ส ามารถ สารสนเทศสํานักงาน กปร.
เชื่อมโยงกับศูนย์ศกึ ษาฯ และหน่ วยงานหลัก
ต่างๆ
3.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วดั  พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และเครื่ อ งชี้ ว ั ด การ  มีฐานข้อมูลและเครื่องชีว้ ดั การพัฒนาตาม  กตผ.
เพือ่ การติดตามประเมินผล
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 กผว.
พระราชดํ า ริ ด้ า นต่ า งๆ ให้ เ ป็ น มาตรฐาน  จํ า นวนครัง้ ที่ดํ า เนิ น การติด ตามผลการ
่
ถูกต้องแม่นยําเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝาย
ดําเนินงานในรอบปี
 สร้า งระบบการติ ด ตามประเมิน ผลการ  จํานวนโครงการทีด่ าํ เนินการประเมินผลใน
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก รอบปี
พระราชดําริ
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้และ
ิ่
ิ ิ
ิ ติ ราชการ
เพมประสทธภาพการปฏบั
4.1 การเพิม่ ศักยภาพบุคลากรปฏิบตั งิ าน การปฏิ บ ั ติ ง านสนองพระราชดํ า ริ แ ละ
เพือ่ พัฒนาไปสูอ่ งค์การเรียนรู้
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดํา ริ สามารถดํา เนิ น งานได้ร วดเร็ว
ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และแล้ว เสร็จ เป็ น ไปตาม
แผนงานทีก่ าํ หนด
 บุคลากรสํานักงาน กปร. ได้รบั การ
ฝึ ก อบรมเพื่อ เสริม สร้า งความรู้ ใ นลัก ษณะ
สหวิทยาการ และสามารถนํ ามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบตั งิ าน
4.2 การสร้างกระบวนการทํางานเป็ น  การทํางานเป็ นทีมงานในลักษณะบูรณา
ทีมงาน
การ
 กระจายอํานาจการสังการ
่
และกําหนดวิธี
ปฏิบตั ภิ ายในสํานักงาน กปร. ทีช่ ดั เจน
4.3
การพัฒ นาและปรับ ปรุ ง ระบบ  บุคลากรของสํานักงาน กปร. มีความรู้
บริหารงานบุคคล
ความสามารถส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของสํานักงาน กปร. โดยรวม
เพิม่ ขึน้

ตัวชี้วดั

ิ
ผูร้ บั ผดชอบ

 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึ กอบรม  กองกลาง
หลักสูตรต่างๆ ในรอบปี
 ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ
 จํานวนบุคลากรทีส่ ามารถเป็ นวิทยากร บริหาร
ถ่ายทอดความรูเ้ รื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมหรือภารกิจของ
สํานักงานฯ ทีม่ กี ารทํางานร่วมกันเป็ นทีมงาน
 มีการมอบอํานาจสังการภายในสํ
่
านักงาน
กปร. เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

มีแ ผนแม่บ ทการพัฒ นาระบบการ
บริหารงานบุคคลสํานักงาน กปร.
้

ความพึง พอใจของกลุ่ ม เปาหมาย
ผูร้ บั บริการจากสํานักงาน กปร.

 กองกลาง
 ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหาร
 กองกลาง
 ก ลุ่ ม พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหาร

