สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สานักงาน กปร.)

คำนำ
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2551 – 2554 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติ
ราชการขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติร าชการ มุ่งเน้นให้เกิดผลสัม ฤทธิ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
ประโยชน์ สุขของประชาชน ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สานักงาน กปร .) พ.ศ. 2551 - 2552 กาลังจะสิ้นสุดลง ดังนั้น
สานักงาน กปร . จึงได้จัดทา “แผนยุทธศาสตร์สานัก งาน กปร . พ.ศ. 2553 - 2556 ” ขึน้ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
แผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร . พ.ศ. 2553 - 2556 ได้ให้คุณค่าความสา คัญในการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ และการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่า งมีประสิทธิภาพ มุ่ง ทางานเชิงรุ ก มีความเป็นมืออาชีพและชานาญงาน สามารถคิดริเริ่ม มีเป้าหมายการ
ทางานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีระบบการพัฒนาและกากับตนเองที่ดีบ นพื้นฐานของศักดิ์ศรีและความดีงาม ของ
องค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการปฏิบัติราชการ และดาเนินงานสนอ งพระราชดาริ โดยกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
2. ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
การดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว สานัก งาน กปร . ได้ให้ความสาคัญกับการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการระยะยาว และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่บูรณาการ การดาเนินงานทุกมิติเข้าด้วยกันใน
ลักษณะองค์รวม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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 ตารางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)

แผนผังความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร. (พ.ศ.2553-2556)
การประเมินสถานการณ์
 ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2551–2552
 การประเมินสถานการณ์
1. ภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา
1) สถานการณ์การพัฒนาและแนวโน้ม
2) สภาวะแวดล้อมการพัฒนา
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
2.1 ปัจจัยภายนอก
1) โอกาส
 ความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
 ความเชื่อมั่นเชื่อถือต่อองค์กร
 การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
 วิกฤตเศรษฐกิจ
 เศรษฐกิจพอเพียง
 การยอมรับในระดับสากล
2) อุปสรรค/ภัยคุกคาม
 ขาดบูรณาการการทางาน
 ความซ้าซ้อนในภารกิจ
 แนวพระราชดาริและคารับรองปฏิบัติราชการ
 โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลง
 การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การยอมรับในระดับสากล
2.2 ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน)
 กรอบการดาเนินงาน
 โครงสร้างองค์กร
 การบริหารจัดการความรู้
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 การประชาสัมพันธ์/การสร้างเครือข่าย

วิสัยทัศน์
หน่วยงานหลักในการดาเนินงานสนองพระราชดาริที่มี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พันธกิจ
 ตามเสด็จและรับสนองพระราชดาริ
 สารวจ ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาแผนงานและพิจารณา
งบประมาณโครงการฯ
 ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดาเนินงานกับหน่วย
ต่างๆ ในการสนองพระราชดาริ
 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ
 ศึกษา รวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้
ตามแนวพระราชดาริ
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการฯ

เป้าประสงค์หลัก
เพื่อนาองค์กรไปสู่หน่วยงานแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริและเป็นหน่วยงานหลักที่มีคุณภาพสูง
ในการสนองพระราชดาริ
วัตถุประสงค์
 ดาเนินงานสนองพระราชดริาและบริหารจัดการโครงการฯ
ให้มีประสิทธิภาพสูง มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
 เสริมสร้างภูมิปัญญาและขยายผลองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
กว้างขวางมากขึ้น
 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริหารงาน มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ
และมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้มีส่วนได้เสีย
 โครงการฯ/ศูนย์ศึกษาฯ
 เครือข่ายการดาเนินงานโครงการฯ
 ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่สานักงาน กปร.
2. ผู้รับบริการ
 โครงการฯ/ศูนย์ศึกษาฯ
 ส่วนราชการร่วมดาเนินงาน
 ประชาชนเยี่ยมชม เรียนรู้ ฝึกอบรมในโครงการฯ/
กลุ่มเป้าหมายการประชาสัมพัน/ธ์ประชาชนทั่วไป

2) กลยุทธ์
 จัดทาระบบคลังข้อมูลองค์ความรูตามแนวพระราชด
้
าริ/โครงการฯ
และศูนย์การเรียนรู้
 ค้นหาและพัฒนาตัวแบบความสาเร็จ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้
การพัฒนาด้านต่างๆในทุกภูมิภาค
 ขยายผลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู
โดยมี
้ ศูนย์ศึกษาฯ เป็นแกนหลัก
นาแนวพระราชดาริโดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วย
บรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจ / จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้ร่วมกับสถาบัน
การศึกษา และขยายผลสู่องค์กรชุมชนและประชาชน

 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยสื่อทุกประเภท
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
1) เป้าประสงค์: เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และคุณภาพการ
1. การพัฒนาการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
บริหารจัดการภาครัฐ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีความฉลาด
1) เป้าประสงค์: พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโครงการฯ
ทางคุณธรรม
ให้เป็นระบบ ครบวงจร สนองพระราชดาริได้ถูกต้อง ครบถ้วน
2) กลยุทธ์
สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ
2) กลยุทธ์
 พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศึกษารวบรวมแนวพระราชดาริและทบทวนการ
 พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครั(PMQA)
ฐ
ดาเนินงานสนองพระราชดาริ
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศ
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฯ
 พัฒนาระบบการจัดการความรู้
 สร้างและพัฒนาเครือข่ายดาเนินงาน
 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน
2. การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวพระราชดาริ
การบริหารแผนสู่ภาคปฏิบัติ
1) เป้าประสงค์
 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
 ศูนย์กลางองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
 การอานวยการกากับดูแล
และโครงการฯ
 การติดตามประเมินผล
 เผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
 การประชาสัมพันธ์
และโครงการฯ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กว้างขวาง
และขยายผลสู่สากล

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ฯ
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2551 - 2554 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทายุทธศาสตร์โดยจัดทา
แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งเน้น
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร .) ได้จัดทาและ มีการใช้แผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547 - 2550 และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2552 แต่เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ใช้อยูก่ าลังจะสิ้นสุด จึงได้จัดทา“แผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร. พ.ศ. 2553 -2556” ขึน้
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติราชการ
1.2 แผนยุทธศาสตร์ สานักงาน กปร . พ.ศ. 2553 - 2556 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับการปรับ
โครงสร้างสานักงาน กปร . ใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 โดยให้ความสาคัญ
กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและดาเนิ นงานสนองพระราชดาริในทุก ๆ ด้าน มุ่งเน้นการขยาย
ผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของโครงการฯ ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ มากขึ้น
1.3 แผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร . พ.ศ. 2553 - 2556 ยึดแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักปฏิบัติที่ชี้นาทิศทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ต่าง ๆ ในระยะ
3 – 5 ปีข้างหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี โดยให้
ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และสร้างองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ เพื่อพัฒนาช่วยเหลือ
ประชาชน และสนับสนุนกระ บวนการพัฒนาประเทศส่วนรวม โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และวิกฤตด้านการเมืองการปกครองที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
1.4 แผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร . พ.ศ. 2553 - 2556 เป็นแผนที่มุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ โดยให้ทุกภาคส่วนของสานักงาน กปร . ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดาเนินงาน ทุกขั้นตอนตามบทบาทและความรับผิดชอบของ แต่ละภาคส่วน ตลอดจนมีตัวชี้วัด
การปฏิบัติ งานที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานมีเอกภาพ ดาเนินไปตามจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
เดียวกัน สามารถสนองพระราชดาริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
และนาไปสู่ความสมดุลมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2551 – 2552
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สานักงาน กปร . (พ.ศ. 2551 - 2552) ใน 4 ยุทธศาสตร์
หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างการเรียนรู้และขยายผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบสารสนเทศ และยุทธศาสตร์การเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งผลการดาเนินงานในภาพรวมประสบผลสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีผลการ
ดาเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบบริหาร การปฏิบัติงานสนอง
การจัดการโครงการอัน พระราชดาริและการ
เนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนินงานโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สัมฤทธิ์ผลและมี
ประสิทธิภาพสูง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนโครงการอันเนื่องมาจาก - ผลการดาเนินการสูง
พระราชดาริที่ได้รับการสนับสนุน กว่าเป้าหมายทุกปี
ให้ดาเนินงาน (170 โครงการ)
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
ได้รับการเสนอขออนุมัติการ
ดาเนินงานภายในเวลาที่กาหนด
(30 วัน)

- ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ทุกปี

3. ร้อยละของฎีกาได้รับการพิจารณา- ผลการดาเนินงานเป็นไป
ภายในเวลาที่กาหนด(8 วัน)
ตามเป้าหมายทุกปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างการเรียนรู้
และขยายผลการ
ดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

2.1 ขยายผลการดาเนินงาน 1. ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที่
- ผลการดาเนินงาน
ของโครงการศูนย์ศึกษาการ หมู่บ้านรอบโครงการศูนย์ศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาอันเนื่องมาจาก
ทุกปี
พระราชดาริไปสู่ประชาชน พระราชดาริที่เข้ารับการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากขึ้น ได้นาแนวพระราชดาริไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
(ร้อยละ 60)
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างการ
เรียนรู้และขยายผลการ
ดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

2.2 หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ รับทราบและมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2. จานวนประชาชนที่เข้ามา
ศึกษาหาความรู้และเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ (อย่างน้อย
560,000 คน/ปี)

- ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ทุกปี

2.3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 3. ร้อยละของจานวนโครงการ/ - ผลการดาเนินงาน
ต่าง ๆ และองค์กรปกครอง กิจกรรมขยายผลของศูนย์ศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย
ส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามี
การพัฒนาอันเนื่องมาจาก
ทุกปี
บทบาทและมีส่วนร่วมใน พระราชดาริ มีประชาชนและ
การดาเนินงานโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้า
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ มามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ
(ร้อยละ 80)
2.4 มีเครือข่ายในการ
สร้างการเรียนรู้และขยาย
ผลการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริทั้งในระดับ
ประเทศและต่างประเทศ

4. จานวนเครือข่ายในการสร้าง
การเรียนรู้และขยายผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ (เพิ่มขึ้น 1
เครือข่าย)
5. จานวนผู้ ขอรับเอกสารสิ่งพิมพ์
ภาพถ่าย วิดี ทัศน์ แผ่น ซีดี วีซีดี
บทวิทยุ บทโทรทัศน์ ที่เผยแพร่
งานประชาสัมพันธ์ในแต่ละปี
(20,000 ราย/ปี)

- ผลการดาเนินงานสูง
กว่าเป้าหมายทุกปี

6. ร้อยละของโครงการ
ประชาสัมพันธ์มีการประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายหลังการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 60)

- ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ทุกปี

- ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ทุกปี

7. จานวนครั้งของการใช้บริการ - ผลการดาเนินงานต่า
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศกว่าเป้าหมาย
(อย่างน้อย 120,000 ครั้ง)
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาโครงสร้าง
ระบบงานและระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

3.1 ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานภายใน
สานักงานฯ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ

1. มีคณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานภายในที่
สอดคล้องกับภารกิจและเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา

- ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย

3.2 ทบทวน กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ภายในสานักงานที่
เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน

2. มีคณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนและแก้ไขปรับปรุง
กฎระเบียบภายในสานักงานที่
เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
และเสนอผู้บริหารพิจารณา

- สานักงาน กปร. ได้รับ
การยกเว้นจากสานักงาน
ก.พ.ร. ไม่ต้องดาเนินการ
ทบทวนกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ภายในสานักงาน

3.3 มีแผนแม่บทการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

3. มีแผนแม่บทการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักงาน กปร. และ
ได้ส่งให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้รับ
ทราบ

- ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

3.4 พัฒนาระบบข้อมูล
และเครื่องชี้วัดการ
ดาเนินงานโครงการฯ
ด้านต่าง ๆ ให้เป็น
มาตรฐานถูกต้องแม่นยา
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

4. มีการประเมินผลการใช้ตัวชี้วัด - ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาโครงการอัน
เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องมาจากพระราชดาริ
โดยมีการจัดทาตัวชี้วัด
โครงการศูนย์ศึกษาฯ
แล้วเสร็จ

3.5 พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

5. พัฒนาระบบการติดตามผล
การดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการเรียนรู้
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

4.1 การปฏิบัติงานเพื่อ
สนองพระราชดาริและ
ดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
สามารถดาเนินงานได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพสูง

1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ใน
รอบปี มีผลการประเมินความพึง
พอใจจากผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานหลังจากการฝึกอบรม
แล้ว (ร้อยละ 60)

ผลการดาเนินงาน

- มีการดาเนินการใน
บางหลักสูตร

4.2 บุคลากรสานักงาน 2. จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
กปร. ได้รับการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ในลักษณะสห
เพื่อเสริมสร้างความรู้ใน วิทยาการ (อย่างน้อย 3 ราย)
ลักษณะสหวิทยาการและ
สามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน

- ผลการดาเนินงานสูง
กว่าเป้าหมาย

4.3 การทางานเป็นทีมใน 3. จานวนโครงการ /กิจกรรม
ลักษณะบูรณาการ
หรือภารกิจของสานักงานฯ ที่มี
การทางานร่ว มกันเป็นทีมงาน
(12 โครงการ /กิจกรรม )
4.4 บุคลากรของ
4. จานวนกรณีร้องเรียนบัตร
สานักงาน กปร . มี
สนเท่ห์ ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งระหว่าง
คุณภาพและความรู้
บุคคลภายในสานักงานฯ ลดลง
ความสามารถ ส่งผลต่อ (ร้อยละ 20)
ประสิทธิภาพในการ
5. มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานของสานักงาน บริหารงานบุคคลสานักงาน กปร.
กปร. โดยรวมเพิ่มขึ้น
6. มีการจัดทีมงานองค์กรแห่ง

- ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย

การเรียนรู้ภายในสานักงาน
(1 ทีมงาน)
7. มีแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคลนาร่อง (1 แผน)
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- ผลการดาเนินงานสูง
กว่าเป้าหมาย เนื่องจาก
ไม่มีข้อร้องเรียนหรือ
บัตรสนเท่ห์
- ดาเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
- ดาเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
- ดาเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
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บทที่ 3
การประเมินสถานการณ์
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สารสนเทศ และการบริหารจัดการดาเนินงาน ได้ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานสนองพระราชดาริของสานักงาน กปร . ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในหลายๆ ด้าน
ซึ่งจากการทบทวนและประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis) ในด้านกลุ่มเป้าหมายและปัจจัยแวดล้อม
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะนามากาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานใน
ระยะต่อไป โดยสรุปสาระสาคัญสถานการณ์ในภาพรวมและสถานการณ์เฉพาะได้ ดังนี้
1 ภาพรวมสถานการณ์การพัฒนา
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาประเทศและแนวโน้ม
การพัฒนาประเทศในระยะ20 ปีที่ผ่านมา ยังยึดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (ทุนนิยม)
เน้นการเติบโตในเชิงปริมาณ มุ่งสร้างความมั่งคั่งและรายได้เป็นหลัก ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศยัง
มีความอ่อนแอ ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และราคาน้ามันที่ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น การผลิตต้อง
พึ่งพิงจากภายนอกทั้งพลังงาน เทคโนโลยีและวัตถุดิบต่าง ๆ ประกอบ กับการออมมีจากัด ต้องกู้เงินเพื่อ
การลงทุน ผลิตภาพทุนและแรงงานมีปัญหาซึ่งภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 โครงสร้างเศรษฐกิจ
ได้เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น เน้นการผลิตเพื่อการ
ส่งออกและสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ทาให้ประเทศไทยก้ าวสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
สภาพความยากจนของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2543 โดยในปี 2550 มีคนจนจานวน
ประมาณ 5.4 ล้านคน หรือ ร้อยละ 8.48 ของจานวนประชากรทั้งหมด แต่ยังมีปัญหาการกระจายรายได้
โดยช่องว่างรายได้ของกลุ่มคนที่รวยที่สุดของประเทศและกลุ่ มคนที่จนสุดของประเทศแตกต่างกันถึง
12.2 เท่า ซึ่งแม้ว่าผลการพัฒนาโดยรวมจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นในทุกระดับ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ทาให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รากฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรมอ่อนแอลง คนไทยและสังคมไทยมี ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภค
นิยมเพิ่มมากขึ้น ขาดจิตสานึกสาธารณะโดยมุ่งประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม สถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก ชุมชนอ่อนแอลง ทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งด้อย โอกาส
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและไม่สามารถพึ่ง ตนเองได้
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1.2 สาหรับสภาวะแวดล้อมการพัฒนาและแนวโน้มที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
ในประเด็นสาคัญ ๆ ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรยังเป็นรากฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศที่จะเชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการ แต่ภาวะการผลิตทางการเกษตรต้ องเผชิญกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ง รวมทั้งเนื้อที่ชลประทานของประเทศขยายตัวได้ไม่มากนัก
ประมาณร้อยละ 1.47 ต่อปี ส่งผลให้ภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ 2.82 ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
โดยปริมาณการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยมาจากประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากกว่าการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชอาหารมีแนวโน้มคงที่และลดลง และปรับเปลี่ยนแบ่งพื้นที่
ไปเพาะปลูกพืชพลังงานแทน เช่น ปาล์มน้ามัน ทาให้ราคาสินค้าราคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้ นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ง อาจจะนาไปสู่วิกฤตอาหารและวิกฤตพลังงานต่อไปได้
2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม
โครงสร้างของสังคมไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้น เนื่องจากความ
เจริญก้าวหน้าของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายคมนาคม เทคโนโลยี การสื่อสารสนเ ทศ การ
จัดระบบบริการสังคม และการโอนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทาให้วิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนไปโดยมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ขาดปฏิสัมพันธ์เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระดับครอบครัว
และชุมชน โครงสร้างครอบครัวมีขนาดเล็กลงแต่มีแนวโน้มอ่อนแอ ชุม ชนจะมีบทบาทและส่วนร่วมในการ
พัฒนามากขึ้น มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มกิจกรรม ฯลฯ แต่วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเดิมอาจถูกกลืนหายไป นอกจากนี้สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยจานวนประชากร
วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและหลายเรื่องอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงกว่าเดิม
ทรัพยากรธรรมชาติ หลายอย่างถูกใช้ไปถึงระดับที่เสื่อมสภาพโดยถาวร ในขณะที่ยังมีประชาชนและ
เกษตรกรจานวนมากยังต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการเป็นแหล่งน้าสะอาด แหล่งอาหารและยารักษา
โรค เพื่อความอยู่รอดในการดารงชีวิต สาหรับภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 ภาวะวิกฤตทรัพยากรน้า ปัจจุบันน้าต้นทุนที่มีอยู่สามารถสนองความต้องการใช้น้าได้
ประมาณสองในสามของความต้องการรวมของประเทศในปี 2551 (73,788 ล้าน ลบ .ม./ปี) โดยความ
ต้องการน้าการเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 76 และการอุปโภคบริโภคร้อยละ 4 ซึ่งความต้องการน้าดั งกล่าว
ปริมาณน้าต้นทุนที่มีอยู่ที่สามารถควบคุมได้ตามแหล่งน้าต่าง ๆ สามารถสนองความต้องการได้ประมาณ
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ร้อยละ 71 ของความต้องการใช้น้าโดยรวม ดังนั้น สภาพปัญหาการขาดแคลนน้าในอดีตมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นตามความต้องการน้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและด้วยข้อจากัดต่าง ๆ ในการ ลงทุนพัฒนาแหล่งน้า
ดังนั้น สภาวะการขาดแคลนน้าจะรุนแรงขึ้นอย่างมากจนถึงขั้นวิกฤต
 ภาวะวิกฤตทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและภาค
การผลิต ทาให้เกิดการขยายตัวของเมือง ชุมชน ศูนย์กลางเศรษฐกิจ โดยมีความจาเป็นในการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งสาธารณูปโภค ทาให้พื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทาลายมากขึ้น ปัจจุบัน
เหลือพื้นที่ป่าจริงเพียง 104.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 32.6 ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศ และคาดว่าอาจสูญเสียพื้นที่
ป่าอีกประมาณ 10 ล้านไร่ ใน 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งการลดลงของพื้นที่ป่าเป็น การลดลงของถิ่นที่อยู่ของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้าและความสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินซึ่งส่งผลต่อภาค
การผลิต
 ภาวะโลกร้อน ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมามนุษย์เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้บรรยากาศของ
โลกเปลี่ยนแปลงโดยมีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะก๊าซ คาร์ บอนไดออกไซด์ ทาให้อุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ
ธารน้าแข็งและหิมะละลาย ส่งผลให้
ระดับน้าทะเลสูงขึ้นประมาณ 0.09 - 0.88 เมตร พื้นผิวโลกซึ่งร้อยละ 70 เป็นพื้น ที่ผิวน้าจะดูดซึมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ทาให้น้าทะเลเป็นกรดมากขึ้นแล ะทาให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 1.5 – 5.1 องศา
เซลเซียส และมีโอกาสสูงมากกว่า 5 องศา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศของประเทศไทย โดยเกิดภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ สภาพพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมา กขึ้น ทรัพยากรประมงและพื้นที่การเกษตรบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้าสูญเสีย
และเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และก่อให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อน
แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
2.1 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน
2.1.1 ผลกระทบที่เป็นโอกาส
1) ความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ดารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ทาให้
การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2) ความเชื่อมั่นเชื่อถือต่อองค์กร
สานักงาน กปร. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากหน่วยภายนอก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเกณฑ์สูง โดยเป็นหน่วยงานสนองพระราชดาริที่สามารถบูรณาการเรื่องต่างๆ
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ในการดาเนินงานสนองพระราชดาริ มีความคล่องตัวในก ารทางาน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก
รัฐบาล มีรูปแบบและลักษณะพิเศษในการบริหารงานและการงบประมาณ มีกฎระเบียบบางประการที่เอื้อ
ต่อการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
แนวทางการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่เพื่อมุ่งผลสัม ฤทธิ์ เอื้อต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการของสานักงาน กปร . โดยมีการปรับโครงสร้างและอัตรากาลังให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสนองพระราชดาริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่งผลให้ สานักงาน กปร . เพิ่มความสาคัญกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริไปสู่
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้มากขึ้น
4) วิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ทั้ง
ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ก่อให้เกิดปัญหาการส่งออกและการเลิกจ้างแรงงาน ซึ่งมี
แนวโน้มความรุนแรงขึ้น ประชาชนประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและอาจเป็นเหตุหนึ่งในการถวายฎีกาขอ
พระราชทานความช่วยเหลือ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่มีอยู่ เช่น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้าได้
5) เศรษฐกิจพอเพียง
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศในปัจจุบันเป็น
โอกาสที่จะนาแนวพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ขยายผล เพื่อเป็นทางออกในการ
ลดปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความสามัคคีและช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ นาไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลยั่งยืนได้
6) การยอมรับในระดับสากล
ปัจจุบันนานาอารยประเทศให้ความสนใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
การนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการพัฒนามากขึ้น จึงเป็นโอกาสของสานักงาน
กปร. ในการเผยแพร่ขยายผลสาเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและแนวพระราชดาริดังกล่าว
ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างกว้างขวางมากขึ้น
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2.1.2 ผลกระทบที่เป็นอุปสรรค/ภัยคุกคาม
1) ขาดบูรณาการการทางาน
ปัจจุบันการดาเนินงา นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้ความสาคัญกับผลลัพธ์
และประโยชน์ของโครงการฯ มากขึ้น ซึ่งจาเป็นจะต้องบูรณาการการทางานของทุกหน่วยเข้าด้วยกัน แต่
หน่วยงานต่าง ๆ ยังมุ่งดาเนินงานตามหน้าที่ของตนเป็นหลัก ขาดการกาหนดจุดมุ่งหมายร่วมในการ
ดาเนินงาน (Common Goal) ทาให้โครงการฯ ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เท่าที่ควร
2) ความซ้าซ้อนในภารกิจการดาเนินงาน
ปัจจุบันหน่วยงานที่ดาเนินงานสนองพระราชดาริมีจานวนเพิ่มขึ้นและมีความ
หลากหลาย แต่หลายหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการบริหารงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ ทาให้การปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อนและคล้ายกับการดาเนินงานของสานักงาน
กปร. ส่งผลให้เกิดความสับสนและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการดาเนินงาน
3) แนวพระราชดาริและคารับรองการปฏิบัติราชการ
การดาเนินงานของสานักงาน กปร. ขึ้นอยู่กับพระราชดาริเป็นหลัก รวมทั้งการติดตามผล
ขยายผลและพัฒนาปรับปรุงงานตามที่ได้พระราชทานพระราชดาริ ในขณะที่ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงาน กปร . มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายที่เข้มข้นขึ้นทุกปี ทาให้การปฏิบัติงานของสานักงาน กปร. มีความยากและมีความท้าทายมากขึ้น
4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมสู่ยุคโลกาภิวัตน์
ปัจจุบันโครงสร้างสังคมไทยได้เปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง โดยการผลิตภาค
เกษตรเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น สังคมไทยได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้
วัฒนธรรมและค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยสังคมไทยให้ความสาคัญกับวัตถุ มีการบริโภคเกิน
ความจาเป็นและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น ในขณะที่มีประชาชนส่วนหนึ่งปรับตัวไม่ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลง จึงประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ยากจนและขาดที่ดินทากิน ซึ่งสภาพดังก ล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทั้งในด้านการส่งเสริมและขยายผลการดาเนินงาน
โดยกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเสียผลประโยชน์ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือโดยเร็ว
5) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคสังคมข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวนาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ความรวดเร็ว ในขณะที่ศักยภาพและขีดความสามารถของสานักงาน กปร . ทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
และบุ คลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อจากัด โดยพัฒนาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลเป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
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6) การยอมรับในระดับสากล
แม้ว่าปัจจุบันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะได้รับความสนใจและยอมรับจากประเทศ
ต่างๆ มากขึ้นในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีปัญหา แต่ด้วยข้อจา กัดทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและ
ตัวอย่างความสาเร็จที่จะประยุกต์ใช้ในระดับสากล ทาให้การเผยแพร่ขยายผลยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร
2.2 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดาเนินงาน
ประเด็น

จุดแข็ง

1. กรอบการดาเนินงาน
(แนวพระราชดาริ)

 เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์
ที่ดี โดยมีแนวพระราชดาริ
เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงาน

2. โครงสร้างองค์กร

 เป็นองค์กรอิสระ ขนาดเล็ก
ทางานคล่องตัว รวดเร็ว
สะดวกต่อการบริหารจัดการ
และการประสานงาน

จุดอ่อน

 สายการบังคับบัญชาบางส่วน
ต้องผ่านขั้นตอนหลายระดับ
ทาให้งานบางอย่างล่าช้า

 การบริหารจัดการมีลักษณะ
พิเศษสามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการภายในเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ได้ง่าย
3. การบริหารจัดการองค์กร
3.1 การนาองค์กร

 มีแผนยุทธศาสตร์และคารับรอง  บุคลากรบางส่วนขาดความ
การปฏิบัติราชการประจาปี
สนใจและให้ความสาคัญกับ
เป็นเครื่องมือและกรอบใน
การใช้แผนเป็นเครื่องมือและ
การปฏิบัติราชการ
กลไกในการปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้ทิศทาง การดาเนินงาน
เปลี่ยนแปลงบ่อย เกิดความไม่
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน

3.2 แนวทางการดาเนินงาน  มีกฎ ระเบียบ กาหนดพันธกิจ  การปฏิบัติงานยังมีลักษณะเป็น
และหน้าที่รับผิดชอบ ระบุ
งานประจา (งานเชิงรับ)
รายละเอียดการปฏิบัติงานของ  บางส่วนยังมีจุดอ่อนในการ
สานักงาน กปร. ไว้ชัดเจน
ประสานงานภายใน
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ประเด็น

จุดแข็ง

จุดอ่อน
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
ยังไม่ชัดเจนพอ และไม่เห็น
ความสาคัญของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และนามาใช้
ประโยชน์เท่าที่ควร

3.3 ระบบบริหารงาน
บุคคล

 บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดี  ยังขาดบุคลากรบางลักษณะงาน
ต่อกัน ทางานอย่างมีศักดิ์ศรี มี  อัตรากาลังส่วนหนึ่งมีปัญหา
จิตมุ่งให้บริการ
ด้านคุณภาพกาลังคน
 ไม่มีการทุจริต

3.4 งบประมาณ

 มีงบประมาณสนับสนุน การ  บุคลากร บางคน ยังขาดความรู้
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ความเข้าใจระบบงบประมาณ
คล่องตัว
แบบมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่จะต้อง
มีผลผลิตและผลลัพธ์การ
ดาเนินงานที่ชัดเจน

4. การจัดการความรู้

 เป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับพระราชดาริที่สมบูรณ์
 มีทักษะ สูงในการ จัดการองค์
ความรู้ เกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจในองค์ความรู้ท่ี
จาเป็นในการปฏิบัติงานและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่
รุ่นยังไม่เพียงพอ
 การประสานการใช้ข้อมูล
ภายในองค์กรมีน้อยและยังไม่มี
ประสิทธิภาพพอ
 ขาดการติดตามผลการ
ดาเนินการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
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ประเด็น
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดแข็ง
 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

6. การประชาสัมพันธ์และ
การสร้างเครือข่ายขององค์กร

 มีความสัมพันธ์และเครือข่ายที่
สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
หลายสื่อ
 สื่อให้ความสาคัญกับงาน
ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
ในเกณฑ์สูง
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จุดอ่อน
 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรยังใช้ไม่
เต็มศักยภาพ
 ภาพลักษณ์ของสานักงาน ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
 การดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ขององค์กร ยังขาดการ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
 บุคลากรยังขาดความชานาญ
เฉพาะด้าน เพื่อนาไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก
และนโยบายกากับองค์กรที่ดี
จากการประเมินสถานการณ์การพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อ ม (SWOT) ทั้งปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกและปัจจัยแวดล้อมภายใน จึงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและนโยบายกากับ
องค์กรที่ดีของสานักงาน กปร. ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“หน่วยงานหลักในการดาเนินงานสนองพระราชดาริที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
2. พันธกิจ
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงาน กปร . ในระยะต่อไป มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ
สูง เป็นหน่วยศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ ภายใต้แนวปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงกาหนดพันธกิจของสานักงาน กปร. ดังนี้
1) ตามเสด็จและรับสนองพระราชดาริ
2) สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
3) ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดาเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนใน
การดาเนินงานสนองพระราชดาริ
4) ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
5) จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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3. เป้าประสงค์หลัก
แผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร . (พ.ศ. 2553 – 2556) มีเป้าประสงค์หลักเพื่อนาองค์กรไปสู่
หน่วยงานแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและเป็นหน่วยงานหลักที่มีคุณภาพสูงในการ
สนองพระราชดาริ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1 เพื่อดาเนินงานสนองพระราชดาริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ให้มีประสิทธิภาพสูงและมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3.2 เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้สานั กงาน กปร . เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริหารงาน มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง
4. กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลัก จึงกาหนดกลุ่มเป้าหมายการดาเนินงานให้
ครอบคลุมทุกมิติของยุทธศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 ประเภท ดังนี้
4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ในพื้นที่ต่างๆ
2) เครือข่ายการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น สานักราชเลขาธิการ
สานักงบประมาณ เป็นต้น
3) ประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กปร.
4.2 ผู้รับบริการ ได้แก่
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
/ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
2) ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ร่วมดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) ประชาชน ได้แก่
 ประชาชนที่มาเยี่ยมชม เรียนรู้ ฝึกอบรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 ประชาชนทัว่ ไป
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5. นโยบายกากับองค์กรที่ดี
การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลัก สานักงาน กปร. ได้กาหนดแนวคิดนโยบายกากับองค์กร
ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ประกอบด้วย
นโยบายการดาเนินงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดแนวทางพระราชดาริเป็นหลั กเพื่อสร้างประโยชน์สุขและ
ความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานสนองพระราชดาริ
ที่มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นหลัก รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง
5.2 ด้านผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งประสานสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถสนอง
พระราชดาริได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสร้างระบบงานที่สามารถรองรับการทางานของ
เครือข่ายงานให้มีมาตรฐาน และสร้างกระบวนการรับฟังและการมีส่วนร่วมของราษฎรในโครงการฯ โดย
กาหนดวิธีการแนวทางและช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการ
ดาเนินงาน และจัดทาแนวทางการตอบสนองและจัดการข้อร้องเรียนที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
5.3 ด้านองค์กร สร้างระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิ ศทางองค์กร รับผิดชอบการดาเนินงานร่วมกันและจัดทาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือวางแผนและติดตามผลการดาเนินงาน
5.4 ด้านผู้ปฏิบัติงาน สร้างคุณค่าและความสาคัญของทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพิ่มพูน
สมรรถนะให้มีสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริ มสร้างขวัญกาลังใจ ส่งเสริมความก้าวหน้า
พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
เพิ่มพูนสมรรถนะที่เป็นเลิศและพัฒนาความฉลาดทางคุณธรรม เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มี
คุณภาพ
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์สานักงาน กปร.
พ.ศ. 2553 - 2556
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลัก รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายกากับองค์กรที่ดี
จึงกาหนดยุทธศาสตร์สานักงาน กปร . พ.ศ. 2553 - 2556 ในการดาเนินงานสนองพระราชดาริและบริหาร
จัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
2. ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดาเนินงานสนอ งพระราชดาริ เป็นยุทธศาสตร์หลักตามพันธกิจและ
บทบาทหน้าที่ของสานักงาน กปร . เน้นกระบวนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้
เป็นระบบครบวงจร สามารถสนองพระราชดาริได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูง
ดังนี้
1.1 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้เป็นระบบครบ
วงจร สนองพระราชดาริได้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1.2 กลยุทธ์
1) ศึกษารวบรวมแนวพระราชดาริและทบทวนการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
ศึกษา รวบรวมแนวพระราชดาริและ ข้อมูล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมถึง
ทบทวนการดาเนินงานสนองพระราชดาริในระยะที่ผ่านมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง จัดระบบหมวดหมู่ จัดลาดับ ความสาคัญ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินงาน ดาเนินการแก้ไข และนาไปสู่การขับเคลื่อนขยายผล โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
แพร่หลายมากขึ้น
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2) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้ เป็นระบบคร บวงจร มุ่งผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของ การดาเนินงานเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การ
ติดตามเสด็จฯ และรับสนองพระราชดาริ การประสานการดาเนินงานและการประสานการปฏิบัติ พิจารณา
จัดทาโครงการ ฯ วิเคราะห์โครงการและสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน การดาเนินงาน
โครงการฯ โดยนาหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน อย่าง
จริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ยึดถือและนาไปปฏิบัติต่อไป
3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการดาเนินงานสนองพระราชดาริ โดยเสริมสร้าง
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอนในลักษณะองค์รวมแบบบู รณาการ มีการขยายเครือข่าย สร้างระบบการประสาน
ร่วมวางแผนและดาเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานสนองพระราชดาริร่วมกัน คือ ประโยชน์
สุข
ของประชาชน
4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ ร่วมจัดทาแผน ร่วมดาเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมบารุงรักษาภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ ตลอดจนสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมตรวจสอบคว ามถูกต้อง โปร่งใส ของการดาเนินงา น
โครงการ
1.3 ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
1. ศึกษา รวบรวม
แนวพระราชดาริ
และทบทว นการ
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ

ตัวชี้วัด
๐ จานวนพระราชดาริที่ได้
สืบค้น รวบร วม และจัดเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

แผนงาน/โครงการ
๐ โครงการสืบค้น วิเคราะห์ และ
รวบรวมพระราชดาริ

ผู้รับผิดชอบ
- กผง. / กศพ.
สปค. 1 และ 2

๐ มีฐานข้อมูลโครงการอันเนื่อง ๐ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ - กผง. / ศสท.
มาจากพระราชดาริ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ตัวชี้วัด

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหาร
จัดการโครงการ

๐ มีการปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์และจัดทาเป็น
คู่มือเพื่อเผยแพร่
๐ มีการรณรงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและส่งเสริมค่านิยม
รักความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ
๐ มีการพั ฒนากระบวนงาน
ฎีกา
๐ มีการพัฒนากระบวนงาน
ติดตามประเมินผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๐ มีการประเมินผลลัพธ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ

3. สร้างและพัฒนา
เครือ ข่ายการ
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ

๐ มีทาเนียบผู้ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
๐ ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
การดาเนินงานโครงการฯ
๐ ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
โครงการฯ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๐ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ - กผง.
การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกระบวนงานฎีกา
๐ โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ในการติดตามประเมินผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๐ โครงการประเมินผลเพื่อนาไปสู่การ ปฏิบัติอย่างบูรณาการ
๐ โครงการการติดตามผลการดาเนินงานการจัดทาตัวชี้วัด

สปค. 1 และ 2
กตผ.

กตผ.
กตผ.

๐ โครงการจัดทาทาเนียบผู้ประสานงาน - กผง. / กศพ.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สปค. 1 และ 2
๐ โครงการสารวจความรู้ความเข้าใจ
และความพึงพอใจของหน่วยงานที่
ร่วมดาเนินงานโครงการฯ

- กผง. / กศพ.
สปค. 1 และ 2

4. ส่งเสริมการมีส่วน ๐ มีโครงการฯ ที่องค์กรปกครอง ๐ โครงการศึกษาและจัดทาแผนการ - สปค.1 และ 2 /
ร่วมขององค์กรเอกชน ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และ มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
สผต.
องค์กรปกครองส่วน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ท้องถิน่ องค์กรเอกชน และประชาชน
ท้องถิ่น และประชาชน
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ตัวชี้วัด

4. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมขององค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชน

๐ จานวนโครงการฯ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และประชาชน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการติดตามผล
๐ จานวนโครงการฯ ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จและ
สามารถส่งมอบสู่ประชาชน

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๐ โครงการติดตามแบบมีส่วนร่วม
- กตผ.
ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
และประชาชน
๐ โครงการประชาสัมพันธ์การส่งมอบ - กปส.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2. ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ เป็นยุทธศาสต ร์เชิงรุกของ
สานักงาน กปร . ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และสิ่งแวดล้อม มุ่งให้สานักงาน กปร . เป็นศูนย์กลางและแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้มีควา มจงรักภักดี เทิดทูนและปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ และนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิต โดยมี
สาระสาคัญในการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
1) เพื่อให้สานักงาน กปร . เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดาริและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) เพื่อเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กว้างขวาง ตลอดจนขยายผลไปสู่สากล
2.2 กลยุทธ์
1) การจัดทาระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ โดย
 จัดทาระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มีระบบฐานข้อมูลตามแนวพระราชดาริด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน มีการจัดระบบหมวดหมู่ของข้อมูล สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว
 จัดทาศูนย์ ให้บริการการเรียนรู้ สานักงาน กปร . ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และแหล่งอ้างอิงแนวพระราชดาริ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
กปร.
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2) การค้นหาและพัฒนาตัวแบบความสาเร็จ โดย
 ค้นหาและพัฒนาตัวแบบความสาเร็จ โดยสร้างศูนย์ต้นแบบตามแนวพระราชดาริ
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาด้านต่างๆ ที่น้อมนาแนวพระราชดาริมาใช้
ประโยชน์ และสาธิตแสดงไว้ให้เห็นเป็นรูปธรรมในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
 ค้นหาตัวแบบความสาเร็จในการน้อมนาแนวพระราชดาริ โดยเฉพาะปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนประสบผลสาเร็จในการดาเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องค์กรธุรกิจ และ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนามาเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
3) การขยายผลและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ โดย
 มุ่งเน้นการขยายผลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้แพร่หลายกว้างขวางมากขึ้น โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6
แห่ง ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางการดาเนินงานในแต่ละภูมิภาค
 ภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิ จและปัญหาการว่างงาน สานักงาน กปร . จะเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และฝึกอบรมตามแนวพระราชดาริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งการนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการส่งเสริมอาชีพ การสร้างงานและสร้างรายได้ มา
สนับสนุนและช่วยแก้ไขบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
 สนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์ฝึกอบรมตามแนว
พระราชดาริที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับภูมิสังคมในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งการนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริมากขึ้น
 ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริสู่องค์กรชุมชนและประชาชนทั่วทุก
ภูมิภาค โดยประสานและสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจ ากพระราชดาริ และสนองพระราชดาริ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของ
ตนเอง โดยมีการใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือชี้นาการดาเนินงาน
 ขยายผลเครือข่ายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริสู่ระดับสากล โดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และสานักงาน กปร
. เป็นองค์กรกลางใ นการ
ดาเนินงานและสนับสนุนในฐานะตัวแทนระดับประเทศ
4) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดย
 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
ในการพัฒนาและดารงชีวิต โดยมุ่งเน้นให้เห็นผลสาเร็จและผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนิ
นงานโครงการ
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
แผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร. พ.ศ.2553-2556

21

 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริและผลสาเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ผ่านสื่อทุกประเภท มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนค วามศรัทธาและการใช้ประโยชน์องค์
ความรู้ตามแนวพระราชดาริ เพื่อการพัฒนาและดารงชีวิต
 มุ่งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้แพร่หลายกว้างขวางมากขึ้น
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่ประสบ
ผลสาเร็จและได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้แพร่หลายสู่
สาธารณะมากขึ้น
2.3 ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทาระบบคลังข้อมูล ๐ มีระบบคลังข้อมูลและศูนย์ ๐ โครงการจัดทาเว็บไซต์คลังข้อมูล - ศสท. / กศพ. /
และองค์ความรู้ตามแนว การเรียนรู้ของสานักงาน กปร. และศูนย์การเรียนรู้สานักงาน กปร. กตผ. / กปส.
พระราชดาริ
๐ จานวนเครือข่ายศูนย์
๐ โครงการอบรมเผยแพร่การใช้งาน - ศสท. / กศพ. /
ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ คลังข้อมูลไปสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กปส.
โครงการอันเนื่องมาจาก
และหน่วยงานอื่น
พระราชดาริ
๐ มีเอกสารประมวล
๐ โครงการจัดทาประมวล
- สปค. 1 และ 2 /
พระราชดาริและข้อมูลโครงการ พระราชดาริด้านการพัฒนาและ
กศพ. / กพบ.
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ค้นหาและพัฒนา
ตัวแบบความสาเร็จ

๐ จานวนตัวอย่างความสาเร็จ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๐ มีเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบ ที่มีการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชดาริ และนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
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๐ โครงการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- กศพ.

๐ โครงการประกวดเกษตรกรที่นา
งานศึกษาทดลองวิจัยของศูนย์
ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้จนประสบ
ผลสาเร็จ
๐ โครงการประกวดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าของกลุ่ม
ผู้ใช้น้า

- กศพ.

- กศพ.
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กลยุทธ์
3. ขยายผลและสร้าง
เครือข่ายองค์ความรู้

4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ

ตัวชี้วัด
๐ มีศูนย์ก ารเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๐ จานวนประชาชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน/โครงการ

๐ โครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๐ โครงการฝึกอบรมอาชีพในภาค
เกษตร ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๐ โครงการฝึกอบรมอาชีพนอกภาค
เกษตร ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๐ มีการขยายผลองค์ความรู้ ๐ โครงการขยายผลองค์ความรู้
พระราชดาริสู่องค์กรปกครอง พระราชดาริสู่องค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ท้องถิ่นและชุมชน
๐ มีศูนย์เรียนรู้ตามแนว
๐ โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๐ จานวนโครงการความ
๐ โครงการความร่วมมือด้านการ
ร่วมมื อระหว่างประเทศ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ
ระหว่างประเทศ
๐ โครงการจัดการศึกษาดูงาน
และหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับชาว
ต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
- กศพ. / สปค.
1 และ 2
- กศพ. / สปค.
1 และ 2
- กศพ. / สปค.
1 และ 2
- กศพ.

- กศพ.
- กวส.

- กวส.

๐ มีโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๐ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท - กปส.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์
๐ ช่องทางการเผยแพร่
๐ โครงการขยายผลการพัฒนาผ่าน - กปส.
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
ตามแนวพระราชดาริ
๐ โครงการขยายผลแนวพระราชดาริ - กปส.
ผลสาเร็จของโครงการฯ
และผลสาเร็จจากโครงการฯ สู่
และขยายผลการดาเนินงาน เยาวชน
ไปสู่ประชาชน
๐ โครงการมวลชนสัมพันธ์ขยายผล - กปส.
แนวพระราชดาริ
๐ โครงการอาสาสมัครช่วยงาน
- กปส.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
๐ จานวนครั้งการใช้บริการ
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
๐ จานวนหน้าเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ
๐ จานวนสื่อ/สิ่งพิมพ์ที่
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๐ โครงการเผยแพร่และขยายการ
เรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศ

- ศสท.

๐ โครงการแปลเว็บไซต์สานักงาน
เป็นภาษาอังกฤษ
๐ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
ให้แก่ชาวต่างประเทศ

- กวส.
- กวส.

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นให้สานักงาน กปร . เป็นองค์กรที่
มีระบบบริหารจัดการดาเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดาริ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี ทางานอ ย่างมือ
อาชีพและชานาญงาน ตลอดจนมีความฉลาดทางคุณธรรม ทั้งนี้ เพื่อสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ
ให้ดาเนินไปตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีสาระสาคัญในการดาเนินงานดังนี้
3.1 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
เพื่อให้สานักงาน กปร. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการทีดี่ ส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ใน
การดาเนินงานสนองพระราชดาริอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคารับรองการปฏิบัติราชการและคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี มีความฉลาดทางคุณธรรม
3.2 กลยุทธ์
1) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีเป็นทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน กปร . ตามหลักการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ และมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต
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3) การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ดาเนินการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
ภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริและโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดาริ ความมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงภารกิจของสานักงาน กปร. ทั้งนี้ มีลักษณะสาคัญในการดาเนินงานคือ การนาองค์กร
การวางแผนกลยุทธ์ การจัดและปรับปรุงกระบวนงาน และการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสารสนเทศ
พัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน กปร . ให้สมบูรณ์ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและกา
รเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านสารสนเทศแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5) การพัฒนาระบบการจัดการความรู้
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสานักงาน กปร . โดยมีแผนบริหารจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือชี้นาการดาเนินงาน พัฒนาระบบข้อมูลความรู้ต
ามแนวพระราชดาริและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สร้างทีมงานจัดการความรู้สานักงาน กปร
. ที่มี
ประสิทธิภาพ ทางานอย่างมืออาชีพและชานาญงาน มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนมี
ความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ชัดเจน
6) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักการ
บริหารของสานักงานฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งมิติด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อวัดผลลัพธ์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
รวมทั้งการนามาใช้ในการปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3.3 ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรมและสร้าง
จิตสานึกความ
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
๐ จานวนข้อร้องเรียนเรื่อง
พฤติกรรมต่าง ๆ
๐ จานวนการกระทาผิดวินัย
ของข้าราชการ
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แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๐ แผนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม - กนก.
และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตสานักงาน กปร.
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสร้าง
จิตสานึกความ
รับ ผิดชอบ

ตัวชี้วัด
๐ มีแผนบริหารความเสี่ยง
และระบบควบคุมภายในที่
ทันสมัย
๐ จานวนกิจกรรมในการสร้าง
จิตสานึกความรับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ
๐ แผนบริหารความเสี่ยง
๐ แผนการควบคุมภายใน

- กพบ. / กตส. /
กผง. / กบง.

๐ แผนการดาเนินการตาม
แนวนโยบายกากับองค์การที่ดี

- กพบ.

2. พัฒนาสมรรถนะ
๐ มีแผนกลยุทธ์การบริหาร
การบริหารทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล
บุคคล (HR Scorecard)

3. พัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ผู้รับผิดชอบ

๐ โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับองค์กร
และรายบุคคล
๐ ร้อยละของบุคลากรทุกระดับ ๐ โครงการ e-learning และ
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ฝึกอบรมทางไกล
เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
๐ โครงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ปฏิบัติงาน
ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์วิทยุสื่อสาร
๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน
๐ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐ โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษและสมรรถนะบุคลากร

- กบค.

๐ ระดับความพึงพอใจของ
๐ โครงการจัดทาแนวทางหรือ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มาตรการในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
๐ มีการแปลงแผนกลยุทธ์ของ ๐ แผนปฏิบัติราชการสานักงาน กปร.
สานักงาน กปร. เป็น
ระยะ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี
๐ มีแนวทางการมอบอานาจ ๐ แผนงาน/แนวทาง/วิธีปฏิบัติใน
ในองค์กรที่ชัดเจน
การมอบอานาจที่สอดคล้องกับ
พรฎ. มอบอานาจ พ.ศ. 2550

- สปค.1 และ 2 /
สผต. / กพบ.
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- กบค.
- กบค.
- กบค. / กชบ.
- กบค. / กชบ.
- กบค./ ศสท.
- กวส.

- กผง.

- กบค. / กนก.
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

๐ ระดับความสาเร็จของการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรลง
สู่สานัก/กลุ่ม/กอง
๐ ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

๐ กิจกรรมการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดของ
องค์กรลงสู่สานัก/กลุ่ม/กอง
๐ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
๐ โครงการจัดทามาตรฐาน
กระบวนงานของสานักงาน กปร.
๐ แผนมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสานักงาน กปร.
๐ จานวนบุคลากรที่ได้รับการ ๐ แผนเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน
อบรมความรู้ด้านงบประมาณ การคลังและพัสดุ
การเงิน การคลัง และพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
- กพบ.

- กพบ./ กบค.

- กพบ.
- สลก.
- กบง.

4. เพิ่มประสิทธิภาพใน ๐ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ ๐ โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
การบริหารจัดการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและ ประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศ
ทันสมัย
๐ ร้อยละความสาเร็จการพัฒนา ๐ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศตามแผนแม่บท ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๐ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงประจาสานักงานฯ
๐ ร้อยละของผู้รับบริการที่มี ๐ โครงการสารวจความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในระบบ
ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศ

- ศสท.

5. พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้

๐ แผนดาเนินการตามแผนจัดการ
องค์ความรู้ของสานักงาน กปร.

- กพบ.

๐ โครงการสร้างเครือข่ายการสร้าง
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
แนวพระราชดาริของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน

- กพบ.

๐ ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามแผนจัดการ
ความรู้
๐ จานวนเครือข่ายองค์ความรู้
แนวพระราชดาริ
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- ศสท.
- ศสท.
- ศสท.
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

6. พัฒนาระบบการ
๐ มีระบบการประเมินผลการ
ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามหลักการ
ปฏิบัติราชการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
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แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๐ แผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตาม - กพบ.
คารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี
- กพบ. / กผง.
๐ โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สานักงาน กปร.
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บทที่ 6
การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร . ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553 – 2556) มุ่งใช้ “แผน” เป็นเครื่องมือและ
กลไกการดาเนินงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มุ่งสู่เป้าหมาย
สาคัญในระยะยาวโดยครอบคลุมการดาเนินงานทุกมิติขององค์ กรและสอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งสอดรับกับการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ โดยกาหนดระบบและกลไกการ
บริหารแผน ดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กาหนดให้มีการจัดทา “แผนปฏิบัติราชการ ” ในลักษณะ แผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะ 4
ปี และแผนปฏิบัติราชการปร ะจาปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน ประสาน จัดสรรทรัพยากร
ดาเนินงาน ควบคุม กากับดูแล และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีดัชนี
ชี้วัดการการดาเนินงานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับการจัดทาคารับรองปฏิบัติ
ราชการ
2. การอานวยการกากับดู แล
เพื่อให้การดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
จึงกาหนดให้มีคณะกรรมการและคณะทางาน รับผิดชอบการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) คณะกรรมการอานวยการแผนยุทธศาสตร์สานักงาน กปร
. รับผิดชอบในการ
อานวยการ ควบคุม กากับดูแล และผลัก ดันการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานในแต่ละปีตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของแผน
2) คณะทางานเร่งรัดและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รับผิดชอบใน
การเร่งรัดและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
3) ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอานวยการฯ มีกลุ่มแผนงานเป็นแกนกลาง โดยมี
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
3. การติดตามประเมินผล
การรายงานผล กาหนดให้มีการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ 2 ลักษณะ ดังนี้
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1) รายงานความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์
การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รวม
4 ไตรมาส
(ระยะ 3 เดือน ) เพื่อความสอดคล้องกับคารับรองการปฏิบัติราชการและระบบการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยมีการวิเคราะห์การดาเนินงานในแต่ละห้วงเวลาตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เสนอคณะกรรมการอานวยการฯ
2) การรายงานผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
การรายงานผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี โดยประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการอานวยการฯ และเสนอประธาน กปร.
การติดตามผล
การติด ตามผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์โดยคณะทางานเร่งรัดและติดตามประเมินผลการดาเนินงานโดยกาหนดห้วงเวลาการติดตาม
ผลให้ชัดเจนและสอดคล้องกับคารับรองการปฏิบัติราชการ
การประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะครึ่
งแผนและครึ่งปี
สุดท้ายของแผน เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในการปฏิบัติราชการแต่ละยุทธศาสตร์ให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับและกาหนดยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานระยะต่อไป
4. การประชาสัมพันธ์
กาหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเ
ป้าหมายต่าง ๆ ทุกระดับทุกภาคส่วน
ภายในสานักงาน กปร . เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และวิธีการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อผู้รั
บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สานักงานฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงานของสานักงาน กปร .
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการดาเนินงานสนองพระราชดาริ
กลยุทธ์
1. ศึกษารวบรวมแนวพระราชดาริ
และทบทวนการดาเนินงาน
สนองพระราชดาริ
2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
0.100
0.100

ผู้รับผิดชอบ

2556
0.100

งบประมาณ
รวม 4 ปี
0.400

1. 1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1 ฐานข้อมูล

2553
0.100

2.1 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการดา เนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

จานวน 1 ครั้ง

-

-

-

0.800

0.800

กผง.

2.2 โครงการประเมินผลเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างบูรณาการ

2 เรื่อง/ปี

0.250

0.250

0.250

0.250

1.000

กตผ.

2.3 โครงการจัดทาคู่มือการประเมินผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1 เล่ม

-

-

-

-

-

กตผ.

2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ในการติดตามประเมินผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

20 คน/ปี

0.020

0.020

0.020

0.020

0.080

กตผ.

2.5 โครงการการติดตามผลการ
ดาเนินงานการจัดทาตัวชี้วัด

6 ครั้ง/ปี

0.500

0.500

0.500

0.500

2.000

กตผ.

ศสท. / กผง.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
0.500
0.500

ผู้รับผิดชอบ

2556
0.500

งบประมาณ
รวม 4 ปี
1.500

2.6 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาตัวชี้วัด

1 ครั้ง/ปี

2553
-

2.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกระบวนงานฎีกา

2 ครั้ง

-

0.200

0.600

-

0.800

สปค. 1 และ 2

0.010

0.010

0.010

0.010

0.040

กผง.

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ 3.1 โครงการจัดทาทาเนียบผู้ประสานงาน จานวน 1,200 เล่ม
ดาเนินงานสนองพระราชดาริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปีละ1 ฉบับๆ ละ300เล่ม

กตผ.

รวม 1,200 เล่ม

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน และประชาชน

3.2 โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน
ที่ได้รับการ
ประสานงานจากสานักงาน กปร.

ร้อยละ 60

-

-

-

-

-

กผง.

4.1 โครงการติดตามแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
และประชาชน

2 เรื่อง/ปี

0.25

0.25

0.25

0.25

1.000

กตผ.

4.2 โครงการประชาสัมพันธ์การส่ง
มอบโครงการฯ

11 โครงการ
(2/3/3/3)

0.200

0.250

0.300

1.000

1.750

กปส.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทาระบบคลังข้อมูลและ 1.1 โครงการจัดทาเว็บไซต์คลังข้อมูล
องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ และศูนย์การเรียนรู้สานักงาน กปร.
ร่วมกับสานักราชเลขาธิการ , SIPA
1.2 โครงการอบรมเผยแพร่การใช้งาน
คลังข้อมูลไปสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
และหน่วยงานอื่น

เป้าหมายรวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
2.000

2556
-

งบประมาณ
รวม 4 ปี
2.000

ผู้รับผิดชอบ

1 เว็บไซต์

2553
-

6 ศูนย์

-

-

-

0.100

0.100

ศสท. / กศพ./
กปส.

1.0

-

-

-

1.0

สปค. 1/ สปค. 2/
กศพ. / กพบ. /
คณะทางาน
จัดการความรู้
สานักงาน กปร.

-

0.500

0.500

-

1.000

ศสท. /
คณะทางาน
พัฒนาห้องสมุด

1.3 โครงการจัดทาประมวลพระราชดาริเอกสารประมวล
ด้านการพัฒนาและโครงการอันเนื่อง พระราชดาริ 1 ฉบับ
มาจากพระราชดาริ
เอกสารประมวล
โครงการฯ 1 ฉบับ และ
ฐานข้อมูลพระราชดาริ
และโครงการฯ
1.4 โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักงาน ห้องสมุดโครงการ
กปร. เพื่อเป็นห้องสมุ ดโครงการ อันเนื่องมาจาก
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พระราชดาริ 1 แห่ง

ศสท. / กศพ./
กตผ. / กปส.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม
2553

2. ค้นหาและพัฒนาตัวแบบ
ความสาเร็จ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555

ผู้รับผิดชอบ

2556

งบประมาณ
รวม 4 ปี

2.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
2.1.1 โครงการประกวดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้าของกลุ่ม
ผู้ใช้น้า

1 โครงการ

-

1.000

-

-

1.000

กศพ./ สปค.1/
สปค.2

2.1.2 โครงการประกวดเกษตรกร
ที่นางานศึกษาทดลองวิจัยของศูนย์
ศึกษาฯ ไปประยุกต์ใช้จนประสบ
ผลสาเร็จ

1 โครงการ

-

1.000

-

-

1.000

กศพ./ สปค.1/
สปค.2

2.1.3 โครงการจัดสัมมนาหญ้า
แฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5

1 ครั้ง

-

5.000

-

-

5.000

กศพ.

2.1.4 โครงการจัดสัมมนาองค์
ความรู้ศูนย์ศึกษาฯ

2 ครั้ง

-

1.500

-

1.500

3.000

กศพ.

2.2 โครงการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1 โครงการ

1.661

-

-

-

1.661

กศพ.

กลยุทธ์
3. ขยายผลและสร้างเครือข่าย
องค์ความรู้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
1.200
1.200

2556
1.200

งบประมาณ
รวม 4 ปี
4.800

ผู้รับผิดชอบ

3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
การเรียนรูโ้ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

120 ศูนย์

2553
1.200

3.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพในภาค
เกษตร

24 โครงการ

1.200

1.200

1.200

1.200

4.800

กศพ./ สปค.1/
สปค.2

3.3 โครงการฝึกอบรมอาชีพนอกภาค
เกษตร

24 โครงการ

0.600

0.600

0.600

0.600

2.400

กศพ./ สปค.1/
สปค.2

3.4 โครงการพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ ได้แก่
- กลุ่มผู้ใช้น้า 4 ต้นแบบ
- กลุ่มหญ้าแฝก 4 ต้นแบบ

8 ต้นแบบ

-

-

2.000

2.000

4.000

กศพ./ สปค.1/
สปค.2

3.5 โครงการศูนย์ เรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

24 แห่ง

0.800

0.800

0.800

0.800

3.200

กศพ.

3.6 โครงการขยายผลองค์ความรู้
พระราชดาริสู่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน

4 ครั้ง

0.800

0.800

0.800

0.800

3.200

กศพ./สปค.1/
สปค.2

3.7 โครงการความร่วมมือด้านการ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ

4 โครงการ

0.005

0.005

0.005

0.005

0.020

กวส.

กศพ./ สปค.1/
สปค.2

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
0.005
0.005

ผู้รับผิดชอบ

2556
0.005

งบประมาณ
รวม 4 ปี
0.020

8 ครั้ง

2553
0.005

4.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศ์

4 โครงการ

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

กปส.

4.2 โครงการขยายผลการพัฒนา
ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ

4 สื่อ/ปี

15.000

15.000

15.000

15.000

60.000

กปส.

4.3 โครงการขยายผลแนวพระราชดาริ
และผลสาเร็จจากโครงการฯ สู่เยาวชน

4 ครั้ง/ปี

5.000

5.000

5.000

5.000

20.000

กปส.

4.4 โครงการมวลชนสัมพันธ์
ขยายผลแนวพระราชดาริ

6 ครั้ง/ปี

4.000

4.000

4.000

4.000

16.000

กปส.

4.5 โครงการอาสาสมัครช่วยงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2 ครั้ง/ปี

0.700

0.700

0.700

0.700

2.800

กปส.

3.8 โครง การจัดการศึกษาดูงาน
และหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับชาว
ต่างประเทศ
4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมายรวม

กวส.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
2556
ใช้งบประมาณ
-

งบประมาณ
รวม 4 ปี
-

ผู้รับผิดชอบ

4.5 โครงการเผยแพร่และขยายการ
เรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศ

1 ระบบ

2553
-

4.6 โครงการแปลเว็บไซต์สานักงาน
เป็นภาษาอังกฤษ

40 หน้าเว็บไซต์

-

-

-

-

-

กวส.

4.7 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
ให้แก่ชาวต่างประเทศ

100 ครั้ง/แผ่น/เล่ม

0.010

0.010

0.007

0.007

0.034

กวส.

ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์2
กลยุทธ์ที่ 1
แผนงาน 1.1

ศสท.

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
0.200
0.200

ผู้รับผิดชอบ

2556
0.200

งบประมาณ
รวม 4 ปี
0.800

1 แผน

2553
0.200

4 กิจกรรม/ปี

0.200

0.200

0.200

0.200

0.800

กพบ

1 แผน

-

-

-

-

-

กนก.

1.4 แผนบริหารความเสี่ยง

1 แผน

-

-

-

-

-

กพบ. / กตส. /
กผง.

1.5 แผนการควบคุมภายใน

1 แผน

-

-

-

-

-

กพบ. / กตส. /
กบง.

1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 1.1 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
สร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ ระบบงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของสานักงาน กปร
1.2 แผนการดาเนิน การตาม
แนวนโยบายกากับองค์การที่ดี
1.3 แผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต

2. พัฒนาสมรรถนะการบริหาร 2.1 แผนงานการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทรัพยากรบุคคล
ที่ดแี ละการทางานเป็นทีม
1) การจัดกิจกรรมสันทนาการ
12 ครั้ง
2) การจัดฝึกอบรมส่งเสริมการ 20 หลักสูตร/1,036 คน
ทางานเป็นทีม

คณะทางาน

กบค.
0.100
1.000

0.100
1.200

0.100
1.300

0.100
1.400

0.400
4.900

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม
2553
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
2.000
-

ผู้รับผิดชอบ

2556
-

งบประมาณ
รวม 4 ปี
2.000

2.2 โครงการการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับองค์การ
และรายบุคคล 2554-2556

1 โครงการ

2.3 การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัดฝึก
อบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ

356 คน
(ปีละ 89 คน)

0.890

1.000

1.200

1.400

4.490

กบค.

10 หลักสูตร/40 คน

-

0.040

0.040

0.040

1.200

กบค.

2.5 โครงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

4 รุ่น 8 คน

-

-

-

-

-

กบค.

2.6 การฝึกอบรมทักษะการบริหาร
ผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

1 ครั้ง/30 คน

0.240

-

-

-

0.240

กบค.

-

-

-

-

-

กบค.

0.300

0.300

0.300

0.300

1.200

ศสท. / กบค.

2.4 โครงการ e-learning และ
ฝึกอบรมทางไกล

2.7 การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 8 หลักสูตร 8 คน
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.8 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละ 70

กบค.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม

2556
-

งบประมาณ
รวม 4 ปี
0.020

ผู้รับผิดชอบ
กชบ. / กบค.

2.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์วิทยุสื่อสาร

1 ครั้ง

2553
0.020

2.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน

1 ครั้ง

0.030

-

-

-

0.030

กชบ. / กบค.

0.005

0.005

0.005

0.005

0.020

กวส.

1 ครั้ง

0.323

-

-

-

0.323

กวส.

1 แนวทาง/มาตรการ

-

0.300

-

-

0.300

สปค 1/ สปค 2/
สผต. / กพบ.

2 กระบวนงาน

0.300

-

-

-

0.300

กพบ.

0.200

0.100

0.100

0.100

0.500

กพบ. / กบค.

40 ทุน/แบบฝึกหัด/ครั้ง
2.11 โครงการเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษและสมรรถนะบุคลากร

2.12 โครงการฝึกอบรมค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
3. พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
-

3.1 โครงการจัดทา แนวทางหรือ
มาตรการในการ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย
3.2 โครงการจัดทามาตรฐาน
กระบวนงานของสานักงาน กปร .
3.3 กิจกรรมสร้างความรู้และความ
เข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กร
ลงสู่ สานัก กลุ่ม กอง และบุคคล

(กระบวนงานหลักและ
กระบวนงานสนับสนุ)น

4 ครั้ง
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
0.100
0.100

2556
0.100

งบประมาณ
รวม 4 ปี
0.400

ผู้รับผิดชอบ
กพบ. / กบค.

3.4 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
เกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

4 ครั้ง

2553
0.100

3.5 โครงการประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์สานักงาน
กปร.

1 ครั้ง

-

-

-

0.980

0.980

กผง.

3.6 กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือการ
ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1 ครั้ง

0.010

-

-

-

0.010

กผง.

3.7 แผนมาตรการการประหยัด
พลังงานของสานักงาน กปร.
1) แผนงานลดการใช้น้ามัน
2) แผนงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
3) แผนงานการใช้ระบบการสื่อสาร
อื่นๆ
4) แผนงานประหยัดน้าประปา
5) แผนงานบริหารจัดการ
ดาเนินงานลดการใช้พลังงาน

1 แผน

0.030

0.030

0.030

0.030

0.120

สลก.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.8 แผนเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน
การคลังและพัสดุ

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสารสนเทศ

เป้าหมายรวม
ตามหลักสูตรอบรม
ของสานักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง
อย่างน้อยปีละ 1
หลักสูตร

4.1 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ อัตราส่วนจานวน
อุปกรณ์ต่อพ่วงประจาสานักงานฯ คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคลากร 1 : 1

2553
-

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
-

ผู้รับผิดชอบ

2556
-

งบประมาณ
รวม 4 ปี
-

กบง.

2.250

2.700

3.150

3.600

11.700

ศสท.

4.2 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อมูลสารสนเทศ

1 ระบบ

-

-

-

-

-

ศสท.

4.3 โครงการสารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ

ร้อยละ 60

-

-

-

-

-

ศสท.

12 องค์ความรู้

0.050

0.050

0.050

0.050

0.200

กพบ.

4 เครือข่าย

0.050

0.050

0.050

0.050

0.200

กพบ.

5. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 5.1 แผนดาเนินการตามแผนจัดการ
องค์ความรู้ของสานักงาน กปร.
5.2 โครงการสร้างเครือข่ายการสร้าง
และแลกเปลี่ยนเ รียนรู้องค์ความรู้
แนวพระราชดาริ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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6. พัฒนาระบบการติ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
6.1 แผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไป
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี
6.2 โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สานักงาน กปร.

เป้าหมายรวม
4 แผน

2553
0.200

300 เล่ม

0.500

งบประมาณ (ล้านบาท)
2554
2555
0.200
0.200

-

-

ผู้รับผิดชอบ

2556
0.200

งบประมาณ
รวม 4 ปี
0.800

-

0.500

กผง. / กพบ.

กพบ.

