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คํานํา

ในชวง 4 ปขางหนาตอไปนี้ ถือไดวาจะเปน 4 ปแหงการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูความมั่นคง
ยั่งยืนในทุกทาง ทั้งนี้ เปนผลมาจากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการเมื่อป พ.ศ. 2545 และ
ไดตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งไดมีการ
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดทํา “แผนการบริหารราชการแผนดินครอบคลุมระยะเวลา 4 ป” คือ ต้ังแตป พ.ศ. 
2548 – 2551 และยังไดกําหนดเพิ่มเติมใหสวนราชการตองจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น” 
โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยตองมีความสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดินดังกลาวดวย

สํานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ (สํานกังาน กปร.)
ซึ่งเปนสวนราชการระดับกรม ที่ไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินในประเด็นยุทธศาสตรหลัก 3 
ประการ คือ การขจัดความยากจน การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จึงเปนแผนสําคัญในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กปร. ใหไปสูเปาหมายในการสนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนอยางแทจริง และสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ เพื่อนําประเทศไปสูโครงสรางที่มีความสมดุล มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

(นายพินิจ   จารุสมบัติ)
รองนายกรัฐมนตรี
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บทที่ 1
บทนํา

สํานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ (สํานกังาน กปร.)
เปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกรภาคเอกชนในการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยแตเดิมนั้นสํานักงาน กปร. เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตอมาเมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีจํานวน
มาก และขยายการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่และกลุมเปาหมายในการดําเนินงานมากขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงได
มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ใหแยกสํานักงาน กปร. ออกจากสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใหยกฐานะขึ้นเปนหนวยงานระดับกรม สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และวันที่ 27 สิงหาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) ป 2536 ใหสํานักงาน 
กปร. เปนหนวยงานระดบักรม สังกดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีมเีลขาธกิารเปนผูบังคบับัญชา และมผีลบังคบัใชต้ังแต
วนัที ่ 7 กนัยายน 2536 หลงัจากนัน้ไดมพีระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการสาํนกังาน กปร. สํานกันายกรฐัมนตรี
พ.ศ. 2538 ใหไว ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2538 กําหนดการแบงสวนราชการและระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวน
ราชการภายในสํานักงาน กปร.

การปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางสวนราชการให
ภาคราชการมขีนาดเลก็ลง เปนการทาํงานแบบมุงผลสมัฤทธิ ์ลดการทาํงานทีซ่้าํซอน ลดขัน้ตอนการทํางาน มีการ
ปฏิรูประบบงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานและพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานใหมีคุณภาพประ
สิทธิภาพเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงทําใหโครงสรางของสํานักงาน กปร. ตองปรับเปลี่ยนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ใหไว ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2545 หมวด 21  
ซึ่งกําหนดใหสํานักงาน กปร. เปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ข้ึนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดาํริ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2546 มผีลบังคบัใชเมือ่วนัที ่ 27 มถินุายน 2546 ซึง่มกีารปรบัเปล่ียนองคประกอบ
ของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ใหสอดคลองกับการ
ปรับปรุงกระทรวงที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานใหม

นอกจากนี้ ในการปฏิรูประบบราชการไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 13 และมาตราที่ 14 ไดกําหนดใหรัฐบาลจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดินครอบคลุมระยะเวลา 4 ป คือ ระหวางป 2548 – 2551 และในมาตราที่ 15 แหง
พระราชกฤษฎกีาดงักลาว ยงักาํหนดวา เมือ่มกีารประกาศใชแผนการบรหิารราชการแผนดนิแลวจะตองจดัทาํ
แผนนิติบัญญัติ ในมาตราที่ 16 ก็ไดกําหนดเพิ่มเติมใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวน
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ราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซ่ึงจะตองใหมี
ความสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งมีการจัดทาํรายงานแสดงผลสมัฤทธิข์อง
การปฏบัิติราชการประจาํปดวย

ดังนั้น สํานักงาน กปร. จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 – 2551) ซึ่งสอดคลองกับ 
แผนการบรหิารราชการแผนดนิดงักลาวขางตน แผนฉบบันีถ้อืเปนเครือ่งมอืในการกาํหนดทศิทางการปฏบัิติงาน
ของสาํนกังาน กปร. ในระยะ 4 ปขางหนา และเปนแผนการดาํเนนิงานใหกบัผูบริหารและเจาหนาทีข่องสาํนกังาน
เพือ่นาํไปสูการบรรลวุสัิยทศันของสํานกังานรวมกนั ซึง่หมายถงึการผลกัดันใหเปนหนวยงานหลกัในการสนบัสนนุ
ดําเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถสนองพระราชดาํริไดอยางมปีระสิทธภิาพสงู และสัมฤทธิผ์ลเพือ่ประโยชนสุขของประชาชนตอไป
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บทที่ 2
วิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักงาน กปร.

1. วิสัยทัศน

หนวยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดําเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนสามารถสนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพสูงและ
สัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

2.1 ตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ

2.2 สํารวจ ศึกษา วเิคราะหและจดัทาํแผนงานเกีย่วกบัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ รวมทัง้พจิารณา
และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.3 ประสาน วางแผน สนบัสนนุและรวมดาํเนนิงานกบัหนวยงานภาครฐับาลและภาคเอกชนในการดาํเนนิงาน
สนองพระราชดําริ

2.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.5 จัดใหมีการศึกษา สรุปรวบรวมและถายทอดประสบการณและองคความรูตามแนวพระราชดําริ

2.6 เผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.7 เปนศูนยขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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บทที่ 3
ระดับภาพรวมของสํานักงาน กปร.

ตารางที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงจากแผนการบริหารราชการแผนดินสูแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงาน กปร.

เลขรหัสอางอิง สถานภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร (แผนการบริหาร ของความเกี่ยวของ หมายเหตุ

กลยุทธหลัก
(ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)

ราชการแผนดิน)
1 : ขจัดความยากจน สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก (01-02-xxx) เจาภาพกลยุทธหลัก กลยุทธหลักขอนี้ ระบุอยู

พระราชดําริ ในยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจาํ
ปงบประมาณ 2549 ตาม
มติ ครม. เมือ่วนัที ่3 พ.ค. 48

สงเสริมกระบวนการเรียนรู การประยุกตใชปรัชญาของ (01-03-015) หนวยงานที่เกี่ยวของ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน การทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหารและการดํารงชีวิต
ในระดับครัวเรือน

3 : การปรับโครงสราง สงเสริมและสรางเครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยี (03-10-047) หนวยงานที่เกี่ยวของ
เศรษฐกิจใหสมดุลและ การเกษตรทั้งจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
แขงขันได พระราชดําริและโครงการตามแนวพระราชดําริ
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เลขรหัสอางอิง สถานภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร (แผนการบริหาร ของความเกี่ยวของ หมายเหตุ

กลยุทธหลัก
(ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)

ราชการแผนดิน)
4 : การบริหารจัดการ ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยการใช (04-21-133) หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ระบบอนุรักษดินและน้ํา และการปลูกหญาแฝกตามแนว
สิ่งแวดลอม พระราชดําริ

จัดทําฝายแมว* (Check Dam) เพื่อชะลอน้ํา เสริมความ (04-22-138) หนวยงานที่เกี่ยวของ
ชุมชื้น เพื่อความสมบูรณของปาและดักตะกอน โดยการ
มีสวนรวมของชุมชน

6 : การพัฒนากฎหมายและ
สงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ก. การปรบัปรงุกฎหมาย เรงรัดพฒันาบคุลากรทางกฎหมายใหมคีวามรูความสามารถ (06-30-183) หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทนัตอความจาํเปนของราชการและความเปลีย่นแปลงของโลก

ค. การพัฒนาระบบ ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก (06-32-189) หนวยงานที่เกี่ยวของ
ราชการ ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการ

ประชาชน
ปรับปรุงศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีความ (06-32-190) หนวยงานที่เกี่ยวของ

ยืดหยุนคลองตัว สามารถตอบสนองตอการแกปญหาเรงดวน
หรือเหตุการณวิกฤตของประเทศได

*   จากขอมูลตอจากนี้เปนตนไปจะใชคําวา “ฝายชะลอความชุมชื้น” แทนคําวา “ฝายแมว”
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เลขรหัสอางอิง สถานภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร (แผนการบริหาร ของความเกี่ยวของ หมายเหตุ

กลยุทธหลัก
(ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)

ราชการแผนดิน)
ปรับโครงสรางสวนราชการและระบบบริหารงานใหมี (06-32-191) หนวยงานที่เกี่ยวของ

ความทันสมัยเพื่อรองรับตอยุทธศาสตรของรัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิผล โดย

1) ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมทั้ง
การพิทักษระบบคุณธรรม

2) ปรับปรุงระบบการจัดซื้อ จัดจางและการเบิกจาย
กันเงินแผนดินใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส

3) ปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณใหเปนกลไก
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใสตามมาตรฐานสากล

4) ปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ใหมีความเขมแข็ง

5) วางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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เลขรหัสอางอิง สถานภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร (แผนการบริหาร ของความเกี่ยวของ หมายเหตุ

กลยุทธหลัก
(ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน)

ราชการแผนดิน)
พฒันาขดีสมรรถนะและวฒันธรรมการทาํงานของบคุลากร (06-32-193) หนวยงานที่เกี่ยวของ

และหนวยงานภาครัฐ โดยสงเสริมบุคลากรและหนวยงาน
ภาครัฐใหเกิดกระบวนการเรยีนรูและพฒันาอยางตอเนือ่ง
อันจะนาํไปสูการเพิม่ผลิตภาพของขาราชการไดแก การพฒันา
บุคลากร ภูมิปญญา การจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู
การเรยีนรูผานระบบอเิลก็ทรอนกิส การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน
คานิยมและวัฒนธรรม

เสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ โดย (06-32-194) หนวยงานที่เกี่ยวของ
1) ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวตักรรม

ในการทาํงาน โดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม
2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ

ภาครัฐ
ง. การปองกันและ วางมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต (06-33-195) หนวยงานที่เกี่ยวของ

ปราบปรามทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ
สรางและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ (06-33-198) หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานภาครัฐในทุกระดับ โดยปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน



ตารางที่ 2  แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรสํานักงาน
              ตัวชี้วัด กลยุทธหลัก รวมถึงกอง/กลุมงานที่เกี่ยวของ

ประเด็น เปาประสงคตาม เปาประสงคตาม เปาหมาย กอง/กลุมงาน
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 48 - 51 48 49 50 51 กลยุทธสํานักงาน ที่รับผิดชอบ

ชาติ สํานักงาน
1. (ข) ขจัดความ เสริมสรางขบวนการ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ยากจน (ระดับ ชุมชนเขมแข็งและ ดําเนินงานโครงการ 1. จํานวนโครงการ 673 163 170 170 170
ชุมชน) เชี่อมโยงประโยชนจาก อันเนื่องมาจากพระราช อันเนื่องมาจาก โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

(01-02-xxx) ปจจัยแวดลอมโดย ดําริถูกตอง ครบถวน พระราชดําริที่ไดรับ
ชุมชนจะไดรับการ มีประสิทธิภาพสูงและ การประสานและ พัฒนาและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโครงสราง สัมฤทธิ์ผลตามแนว สนับสนุนให ปฏิบัติงานโครงการ
พื้นฐานและไดรับโอกาส พระราชดําริ และเพื่อ ดําเนินการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปร.1-4
ในการเขาถึงแหลง ใหประชาชนที่อยูใน 2. รอยละของ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ แกองคกรภาครัฐและเอกชน กศพ., กกพ.
เงินทุนเพื่อแกไขปญหา โครงการฯ มีคุณภาพ โครงการที่ผลปฏิบัติ 70 70 70 70 70
ของชุมชนเอง ชีวิตดีขึ้นและสามารถ การเปนไปตามแผน

พึ่งตนเองได 3.รายงานติดตาม 12 3 3 3 3 กตผ.
ผล / รายงานการ รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน
ประเมินผล
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ประเด็น เปาประสงคตาม เปาประสงคตาม เปาหมาย กอง/กลุมงาน
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 48 - 51 48 49 50 51 กลยุทธสํานักงาน ที่รับผิดชอบ

ชาติ สํานักงาน
4. จํานวนประชาชน 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กปส.
ที่รับทราบขอมูล คน คน คน คน คน
ขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
5. จํานวนผูเยี่ยมชม 1,900,000 400,000 450,000 500,000 550,000 ศสท.
Web Site ของสํานัก คน คน คน คน คน พัฒนาและสนับสนุนการ
งาน กปร./ป ปฏิบัติงานโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1. โครงการอันเนื่อง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ แกองคกรภาครัฐและเอกชน ปร.1-4, 
มาจากพระราชดําริ 60 60 60 60 60 กศพ., 
ไดรับการพิจารณา กกพ.,
เพื่อขออนุมัติจาก กผว., 
ประธาน กปร. กตผ.,
ภายใน 30 วัน กกล.,
2. ฎีกาไดมีการ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ กพบ.
ประสานตรวจสอบ 60 60 60 60 60 กปส.,
ขอเท็จจริง ภายใน ศสท.
8 วัน
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ประเด็น เปาประสงคตาม เปาประสงคตาม เปาหมาย กอง/กลุมงาน
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 48 - 51 48 49 50 51 กลยุทธสํานักงาน ที่รับผิดชอบ

ชาติ สํานักงาน
1. (ค) ขจัดความ ประชาชนไดรับโอกาส ประชาชนไดรับทราบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับ กปส.
ยากจน (ระดับ ในการเขาสูทุน ที่ทํากิน เกี่ยวกับปรัชญาของ 1. จํานวนสื่อ 4 - 4 4 4 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรับใชเปน
บุคคล) และไดรับการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ สื่อ สื่อ สื่อ สื่อ แนวทางในการดําเนินชีวิต

(01-03-015) ความรูเพื่อเพิ่มโอกาส ตามแนวพระราชดําริ
ในการประกอบอาชีพ สําหรับนํามาปรับใช

เปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต

3. การปรับ ประชาชนไดรับความ เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับ กปส., ปร. 1-4,
โครงสราง รูเกี่ยวกับโครงการศูนย การเกษตรและรายได 1. จํานวนสื่อประชา- 3 - 3 3 3 ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง กศพ.
เศรษฐกิจให ศึกษาการพัฒนาอัน เกษตรกร สัมพันธ สื่อ สื่อ สื่อ สื่อ มาจากพระราชดําริและโครงการ
สมดุลและแขงขัน เนื่องมาจากพระราช 2. จํานวนผูเยี่ยมชม 480,000 - 160,000 160,000 160,000 ตามแนวพระราชดําริ
ได (ก.ปรับ ดําริ และโครงการ ศูนยศึกษาการ คน คน คน คน
โครงสราง ตามแนวพระราชดําริ พัฒนาฯ ทั้ง 6 ศูนย
ภาคเกษตร)

(03-10-047)
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ประเด็น เปาประสงคตาม เปาประสงคตาม เปาหมาย กอง/กลุมงาน
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 48 - 51 48 49 50 51 กลยุทธสํานักงาน ที่รับผิดชอบ

ชาติ สํานักงาน
4. การบริหาร ประชาชนรับทราบ ทรัพยากรดินมีคุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับการ กปส., กกพ., 
จัดการทรัพยากร แนวพระราชดําริ ดีเหมาะสมกับการ 1. จํานวนสื่อประชา- 4 - 4 4 4 พัฒนาและรณรงคการใช
ธรรมชาติและ เกี่ยวกับการปลูก เกษตร สัมพันธ สื่อ สื่อ สื่อ สื่อ หญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
สิ่งแวดลอม หญาแฝกเพื่อฟนฟู 2. จํานวนผูเยี่ยมชม 9,000 - 3,000 3,000 3,000
(ค. การฟนฟู และปองกันการชะลาง Web Site หญาแฝก คน คน คน คน
ทรัพยากรดินและ พังทลายของดิน ของสํานักงาน กปร./ป
การใชประโยชน
ใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่)

(04-21-133)
4. การบริหาร บริหารจัดการน้ําเพื่อ ประชาชนรับทราบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เสริมสรางการเรียนรูเกี่ยวกับฝาย กปส.
จัดการทรัพยากร ปองกันและแกไขปญหา แนวพระราชดําริ 1. จํานวนสื่อประชา- 4 - 4 4 4 ชะลอความชุมชื้น (Check Dam)
ธรรมชาติและ น้ําขาดแคลน น้ําทวม เกี่ยวกับฝายชะลอ สัมพันธ สื่อ สื่อ สื่อ สื่อ ตามแนวพระราชดําริ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพน้ํา ความชุมชื้น (Check
(ง.การบริหาร รวมทั้งการแกไขปญหา Dam)
จัดการน้ําอยาง ความยากจน โดยการ
เปนระบบ) มีสวนรวมของชุมชน

(04-21-138) ทองถิ่นและเอกชน
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ประเด็น เปาประสงคตาม เปาประสงคตาม เปาหมาย กอง/กลุมงาน
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 48 - 51 48 49 50 51 กลยุทธสํานักงาน ที่รับผิดชอบ

ชาติ สํานักงาน
6 : การพัฒนา
กฎหมายและ
สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ก. การปรับ กฎหมายมีความ บุคลากรที่รับผิดชอบ 1. รอยละของนิติกร 50-100 - 50 100 - สงเสริมการใหความรูดาน กกล., กพบ.
ปรุงกฎหมาย สมบูรณ ครบถวน งานดานกฎหมาย ของสํานักงานไดรับ กฎหมาย เพื่อใหนิติกรของ

ตามนโยบายของรัฐ ปฏิบัติงานไดอยางมี การพัฒนาขีดความ สํานักงานมีขีดความสามารถ
และบุคลากรทาง ประสิทธิภาพมาก สามารถทางกฎหมาย เพิ่มขึ้น
กฎหมาย ภาครัฐมีขีด ยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นโดยเขารับ
ความสามารถเพิ่มขึ้น การฝกอบรม

(สํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา
เปนหนวยงานรับผิด
ชอบในการจัดฝก
อบรม)
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ประเด็น เปาประสงคตาม เปาประสงคตาม เปาหมาย กอง/กลุมงาน
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 48 - 51 48 49 50 51 กลยุทธสํานักงาน ที่รับผิดชอบ

ชาติ สํานักงาน
2. จํานวนหลักสูตร 8 2 2 2 2 สงเสริมการใหความรูดานกฎหมาย กกล., กพบ.
ที่นิติกรของสํานัก- หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร เพื่อใหนิติกรของสํานักงานมีขีด
งานไดเขารับการ ความสามารถเพิ่มขึ้น
ฝกอบรม (สํานักงาน
กปร. ดําเนินการจัด
สงนิติกรเขาอบรม)

ค. การพัฒนา ประชาชนทุกระดับมี หนวยงานมีการพัฒนา 1. หนวยงานที่รวม รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติ ปร. 1 - 4,
ระบบราชการ ความพึงพอใจใน คุณภาพในการให ดําเนินงานโครงการ 72-80 72 75 78 80 งานโครงการอันเนื่องมาจาก กศพ., กผว.

(06-32-189) คุณภาพการใหบริการ บริการแกประชาชน อันเนื่องมาจาก พระราชดําริแกองคกรภาครัฐ
ของหนวยงานภาครัฐ ทุกระดับ เพื่อใหเกิด พระราชดําริพึงพอใจ และเอกชน
และการบริหารงาน ความพึงพอใจและ ตอการใหการ
ภาครัฐไดรับการ ตอบสนองความ สนับสนุนจาก
ยกระดับไปสูความเปน ตองการเปนอยางดี สํานักงาน กปร.
เลิศเพิ่มมากขึ้น 2. ประชาชนที่เขามา รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ กผว., กกล.,

ขอใชบริการมีความ 70-85 70 75 80 85 การใหบริการแกประชาชน กปส., กกพ.
พึงพอใจในการให ทุกระดับ
บริการของสํานักงาน
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ประเด็น เปาประสงคตาม เปาประสงคตาม เปาหมาย กอง/กลุมงาน
ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 48 - 51 48 49 50 51 กลยุทธสํานักงาน ที่รับผิดชอบ

ชาติ สํานักงาน
ง. การปองกัน ประชาชนมีความเชื่อถือ หนวยงานมีการปฏิบัติ 1. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 รณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกให กพบ.
และปราบปราม ในกลไกภาครัฐสูงขึ้น งานที่โปรงใสและ ของการดําเนินงาน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน รวมกันตอตานการทุจริตและ
ทุจริต และหนวยงานภาครัฐ ตรวจสอบได รวมทั้ง ตามมาตรการปองกัน ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่

(06-03-195) ทุกระดับมีการปฏิบัติ กําหนดมาตรการ และปราบปรามการ ทุกระดับ
งานที่โปรงใส ตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม ทุจริตและประพฤติ
ได การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

มิชอบ 2. ระดับความสําเร็จ 5 5 5 5 5 รณรงคใหเจาหนาที่ทุกระดับ กพบ.
ของการดําเนินการ ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม
ตามมาตรการการ ภายในอยางเครงครัด
ควบคุมภายใน
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ตารางที่ 3  แสดงรายละเอียดประเด็นกลยุทธ เลขรหัสอางอิงและกอง/กลุมงานที่รับผิดชอบ
เลขรหัสอางอิง กอง/กลุมงานที่รับผิดชอบ

กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์)

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (01-02-xxx) ปร.1-4, กศพ., กกพ., กตผ.,
กปส., ศสท., กผว., กพบ., กกล.

กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 2 : ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ สําหรับนํามาปรับใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต)

สงเสริมกระบวนการเรียนรู การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน การทําเกษตรตามแนว (01-03-015) กปส.
ทฤษฎีใหมเพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหารและการดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน

กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 3 : ประชาชนรับทราบแนวพระราชดําริ
ดานเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งจากศูนยศึกษาฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อนํามาปรับ
ใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต)

สงเสริมและสรางเครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก (03-10-047) กปส., กศพ., ปร.1-4
พระราชดําริและโครงการตามแนวพระราชดําริ

กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 4 : ประชาชนรับทราบแนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับการปลูกหญาแฝกเพื่อฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน)

ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ําและการปลูกหญาแฝก (04-21-133) กปส., กกพ.
ตามแนวพระราชดําริ

กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 5 : ประชาชนรับทราบแนวพระราชดําริ
เกี่ยวกับฝายชะลอความชุมชื้น (Check Dam) )

จัดทําฝายชะลอความชุมชื้น (Check Dam) เพื่อชะลอน้ํา เสริมความชุมชื้น เพื่อความสมบูรณของปาและ (04-22-138) กปส.
ดักตะกอนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
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เลขรหัสอางอิง กอง/กลุมงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 6 : บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานกฎหมาย
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)

เรงรัดพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของราชการและความ (06-30-183) กกล., กพบ.
เปลี่ยนแปลงของโลก

กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 7 : หนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให
บริการแกประชาชนทุกระดับ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจและตอบสนองความตองการเปนอยางดี)

ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการใหบริการ (06-32-189)
ประชาชน           ปร. 1-4, กผว., กกล.
ปรับปรุงศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว สามารถตอบสนองตอการแกปญหาเรงดวน (06-32-190)           กพบ., กปส., กกพ.
หรือเหตุการณวิกฤตของประเทศได
ปรับโครงสรางสวนราชการและระบบบริหารงานใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับตอยุทธศาสตรของรัฐบาลไดอยาง (06-32-191) กกล., กพบ., ศสท.
มีประสิทธิผล โดย
-  ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการพิทักษระบบคุณธรรม
-  ปรับปรุงระบบการจัดซื้อ จัดจางและการเบิกจายกันเงินแผนดินใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
-  ปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณใหเปนกลไกสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพและ
    โปรงใสตามมาตรฐานสากล
-  ปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการใหมีความเขมแข็ง
-  วางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรและหนวยงานภาครัฐ โดยสงเสริมบุคลากรและ (06-32-193) กกล., กพบ., กผว.
หนวยงานภาครัฐใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพของ
ขาราชการ ไดแก การพัฒนาบุคลากร ภูมิปญญา การจัดการความรู องคกรแหงการเรียนรู การเรียนรูผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยมและวัฒนธรรม
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เลขรหัสอางอิง กอง/กลุมงานที่รับผิดชอบ
เสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ โดย (06-32-194) ศสท., กกล.
-  ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางาน โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
-  พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ

กลยุทธ (ตามเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานที่ 7 : หนวยงานมีการปฏิบัติงานที่โปรงใส
และตรวจสอบได รวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

วางมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ (06-33-195)
สรางและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ โดยปรับปรุงระบบการ (06-33-198)
ควบคุมภายใน

กพบ.
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บทที่ 4
โครงการตามยุทธศาสตร

ตารางที่ 1  แสดงโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธหลัก

วิสัยทัศนสํานักงาน กปร. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธหลัก โครงการ/กิจกรรม

  หนวยงานหลักในการ ขอ 1 นโยบายขจัดความ 1. การบริหารจัดการ 1. สนบัสนนุการปฏบิัติงาน 1. การตามเสด็จและสนองพระราชดําริ
ประสาน สนับสนุนดําเนินงาน ยากจน ดําเนินงานโครงการ ตามโครงการอันเนื่อง 1.1 งานตามเสดจ็และสนองพระราชดาํริ
และติดตามประเมินผล อันเนื่องมาจากพระราช มาจากพระราชดําริ 1.2 งานประสานและสนบัสนนุการดาํเนนิงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก ดําริ ถูกตอง ครบถวน (01-02-xxx) โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
พระราชดําริเพื่อใหองคกร มีประสิทธิภาพสูงและ 1.3 งานประสานและสนบัสนนุงานมลูนธิชิยัพฒันา
ภาครัฐและภาคเอกชน สัมฤทธิ์ผลตามแนว 2. การใชแผนเปนเครือ่งมอืดําเนนิงาน
สามารถสนองพระราชดําริ พระราชดําริ และเพื่อให 2.1 งานประสานการจัดทําแผนดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและ ประชาชนที่อยูใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชนสุข โครงการฯ มีคุณภาพชีวิต 2.2 งานสํารวจ รวบรวมและพัฒนาขอมูลพื้นฐาน
ของประชาชน ดีขึ้นและสามารถพึ่ง พื้นฐานเฉพาะพื้นที่

ตนเองได 3. การลดขัน้ตอนและเรงรดัการทาํงาน
3.1 งานวเิคราะหโครงการและงบประมาณโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
3.2 งานบรหิารจดัการดาํเนนิการกรณฎีีกา

3.2.1 รับฎีกาและแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2.2 การติดตามฎีกา
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วิสัยทัศนสํานักงาน กปร. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธหลัก โครงการ/กิจกรรม

3.2.3 เสนอความเหน็ประกอบการพจิารณาฎีกา
3.2.4 ฎีการับเปนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
4. การเรงสงเสริมขยายผลการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริ
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
4.1 งานประสานการจัดทําแผน
4.2 งานวิเคราะหโครงการและงบประมาณ
4.3 งานประสานและสนับสนุนการดําเนินการ

ศึกษาทดลอง
4.4 งานสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธ
4.5 งานประชุมเชิงปฏิบัติการและศูนยศึกษาฯ
4.6 งานติดตามผลการดําเนินงานศูนยศึกษาฯ
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5. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรู
ความเขาใจ
5.1 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
5.2 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อโทรทัศน
5.3 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อหนังสือพิมพ
5.4 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อวิทยุ
5.5 งานเผยแพรประชาสัมพันธผาน Web Site
5.6 งานโครงการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

ของสํานักงาน กปร.
6. การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขาย

การดําเนินงาน
6.1 งานสื่อสัญจรโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
6.2 งานประสานงานดานตางประเทศในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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7. การบริการและถายทอดประสบการณองค
ความรูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
7.1 งานวิทยากรโครงการตามรอยพระยุคลบาท

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2 งานบริการขอมูลและสื่อทัศนูปกรณโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.3 งานบริการขอมูลผานระบบเครือขาย

สารสนเทศ
7.4 งานศนูยเผยแพรและบรกิารขอมลูโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.5 งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
8. งานติดตามประเมินผล

8.1 งานตดิตามผลการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดําริ

8.2 โครงการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

8.3 งานจัดทําตัวชี้วัดสําหรับใชในการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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2. ประชาชนไดรับทราบ 2. สงเสริมกระบวนการ 1. การเรงสงเสริมขยายผลการพัฒนาตามแนว
เกี่ยวกับแนวปรัชญา เรียนรู การประยุกตใช พระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจ 1.1 โครงการเสริมสรางการดําเนินงานตามแนว
แนวพระราชดําริสําหรับ พอเพยีง เชน การทาํเกษตร พระราชดําริทฤษฎีใหมในพื้นที่โครงการ
นํามาปรับใชเปนแนวทาง ตามแนวทฤษฎีใหมเพื่อ พัฒนาตาง ๆ
ทางในการดําเนินชีวิต สรางความมั่นคงทางดาน 2. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรู

อาหารและการดํารงชีวิต ความเขาใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครัวเรือน การเกษตรทฤษฎีใหม

(01-03-015) 2.1 สื่อสิ่งพิมพ
2.2 สื่อโทรทัศน
2.3 สื่อวิทยุ
2.4 สื่อสัญจร
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ขอ 3 ปรับโครงสราง ประชาชนไดรับทราบแนว สงเสริมและสรางเครือขาย 1. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรู
เศรษฐกิจใหสมดุลและ พระราชดําริดานเทคโน- การเรียนรูดานเทคโนโลยี ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร
แขงขันได โลยีการเกษตร ทั้งจาก การเกษตร ทั้งจากศูนย 1.1 สื่อโทรทัศน

ศูนยศึกษาการพัฒนา ศึกษาตามพระราชดําริ 1.2 สื่อวิทยุ
อันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ และโครงการตามแนว 2. การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขาย
และโครงการตามแนว พระราชดําริ การดําเนินงาน
พระราชดําริเพื่อนํามา (03-10-047) 2.1 งานสื่อสัญจรโครงการอันเนื่องมาจาก
ปรับใชเปนแนวทางใน พระราชดําริ
การดําเนินชีวิต 2.2 งานประสานงานดานตางประเทศในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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ขอ 4 บริหารจัดการ 1. ประชาชนไดรับทราบ 1. ฟนฟูและปองกันการ 1. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรู
ทรัพยากรธรรมชาติและ แนวพระราชดําริเกี่ยวกับ ชะลางพังทลายของดิน ความเขาใจเรื่องหญาแฝก
สิ่งแวดลอม การปลูกหญาแฝกเพื่อ โดยการใชระบบอนุรักษ 1.1 สื่อสิ่งพิมพ

ฟนฟูและปองกันการ ดินและน้ําและการปลูก 1.1.1 งานจัดทําวารสารภูมิวารินอนุรักษ
ชะลางพังทลายของดิน หญาแฝกตามแนว 1.1.2 งานจดัทาํวารสาร Vetiverim Newsletter

พระราชดําริ 1.2 สื่อโทรทัศน
1.3 สื่อวิทยุ
1.4 สื่อสัญจร
1.5 Web Site : PRVN และ THVN

2. ประชาชนรับทราบแนว 2. จัดทําฝายชะลอความ 2. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรู
พระราชดําริเกี่ยวกับฝาย ชุมชื้น (Check Dam) เพื่อ ความเขาใจเรื่องฝายชะลอความชุมชื้น
ชะลอความชุมชื้น ชะลอน้ํา เสริมความชุมชื้น (Check Dam)
(Check Dam) เพื่อความสมบูรณของปา 2.1 สื่อสิ่งพิมพ

และดักตะกอน โดยการ 2.2 สื่อโทรทัศน
มีสวนรวมของชุมชน 2.3 สื่อวิทยุ

2.4 สื่อสัญจร
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ขอ 6 การพฒันากฎหมาย
และสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
ก. การปรับปรุงกฎหมาย บุคลากรที่รับผิดชอบงาน เรงรัดพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาความรูทางกฎหมายใหแกนิติกรของ

ดานกฎหมายปฏิบัติงาน ทางกฎหมายใหมีความรู สํานักงาน
ไดอยางมปีระสิทธภิาพ ความสามารถ ทันตอความ
มากยิ่งขึ้น จําเปนและความเปลี่ยน

แปลงของโลก
ค. การพัฒนาระบบ หนวยงานมีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการ โครงการสํารวจความพึงพอใจของหนวยราชการที่ใช
ราชการ คุณภาพในการใหบริการ ทาํงาน อํานวยความสะดวก บริการ

แกประชาชนทกุระดับ ลดขัน้ตอนและกระบวนการ โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใช
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ทํางาน ขยายการใหบริการ บริการ
และตรวจสอบความ ประชาชน โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนย
ตองการเปนอยางดี บริการรวม



26

วิสัยทัศนสํานักงาน กปร. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธหลัก โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงศักยภาพ โครงการลดการใชพลังงานรอยละ 10
ของหนวยงานภาครัฐใหมี โครงการ 5 ส.
ความยืดหยุนคลองตัว
สามารถตอบสนองตอการ
แกปญหาเรงดวนหรือ
เหตุการณวิกฤตของ
ประเทศได

ปรับโครงสรางสวน
ราชการและระบบบรหิารงาน
ใหมคีวามทนัสมยัเพือ่รองรับ
ตอยุทธศาสตรของรัฐบาล
ไดอยางมีประสิทธิผล โดย

1) ปรับปรุงระบบ งานปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสรางสํานักงาน
บริหารงานบุคคลภาครัฐ กปร. ใหสอดคลองยทุธศาสตรสํานกังาน และยทุธศาสตร
รวมทั้งการพิทักษระบบ ชาติ
คุณธรรม งานกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเลือกสรรบุคคลเขารับ

ราชการ/เลื่อนตําแหนง/รับโอน หรือรับสิทธิ์ในการฝก
อบรม โดยใชการทดสอบเปนเครื่องมือและใชรูปแบบ
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาเพื่อปองกันอคติหรือความ
ลําเอียง
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งานกาํหนดแบบประเมนิผลปฏบิัติงานของขาราชการ
พนักงานราชการและลูกจาง โดยเนนที่สมรรถนะและ
ผลงาน
งานนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคล

(อยูระหวางดําเนินการ)
2) ปรับปรุงระบบ งานจัดซื้อจัดจางและเบิกจาย โดยปฏิบัติตาม

การจัดซื้อ จัดจางและการ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
เบิกจายกันเงินแผนดินใหมี 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพและโปรงใส

3) ปรับปรุงระบบ งานจัดทํางบประมาณ โดยปฏิบัติตาม พรบ.
การจัดทํางบประมาณให งบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบียบวาดวยการบริหาร
เปนกลไกสนบัสนนุนโยบาย งบประมาณ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2547
ของรัฐบาลอยางมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส
ตามมาตรฐานสากล

4) ปรับปรุงระบบ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติราชการ
ภาคราชการใหมีความ
เขมแข็ง
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5) วางระบบการ โครงการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
บริหารการเปลี่ยนแปลง โครงการศึกษาแนวทางการนําเรื่องขีดสมรรถนะ

มาใชในสํานักงาน กปร.
พัฒนาขีดสมรรถนะ การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล

และวัฒนธรรมการทํางาน 1) งานจดัการความรูเพือ่ไปสูองคกรแหงการเรยีนรู
ของบคุลากรและหนวยงาน 2) งานพัฒนาบุคลากร
ภาครฐั โดยสงเสรมิบุคลากร 3) โครงการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
และหนวยงานภาครัฐให ในเชิงพัฒนา
เกิดกระบวนการเรียนรูและ 4) งานเผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาระบบ
พฒันาอยางตอเนือ่ง อันจะ ราชการ
นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพ
ของขาราชการ ไดแก การ
พฒันาบคุลากร ภูมปิญญา
การจัดการความรู องคกร
แหงการเรียนรู การเรียนรู
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน
คานิยมและวัฒนธรรม
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เสริมสรางความเปนเลศิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติราชการ โดย 1) โครงการพัฒนาระบบเครือขาย

1) ปรับปรุงระบบ 2) โครงการเพิ่มทักษะการใชระบบเทคโนโลยี
ขอมูลสารสนเทศและสราง สารสนเทศแกเจาหนาที่
นวตักรรมในการทาํงาน โดย 3) งานพัฒนาระบบขอมูล
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม 4) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ

2) พัฒนาระบบ
คุณภาพมาตรฐานการ
ทํางานของภาครัฐ

ง. การปองกันและ หนวยงานมกีารปฏบิัติงาน วางมาตรการการ งานแตงตัง้คณะกรรมการกาํกบัและตรวจสอบราชการ
ปราบปรามทุจริต ทีโ่ปรงใสและตรวจสอบได ปองกันและปราบปราม ใสสะอาดและคณะทาํงานศนูยประสานราชการใสสะอาด

รวมทั้งกําหนดมาตรการ การทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงาน กปร. โดยรับผิดชอบงานสําคัญตาง ๆ ดังนี้
ปองกันและปราบปราม ในวงราชการ 1) งานปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
การทุจริตและประพฤติ เกิดความคุมคาและโปรงใส
มิชอบ 2) งานสงเสริมแผนสรางราชการใสสะอาดและ

จริยธรรม
3) งานตรวจสอบความโปรงใสและประเมินความ

สะอาดสํานักงาน
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สรางและพัฒนา งานแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ความโปรงใสในการปฏิบัติ ภายในและคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
งานของหนวยงานภาครัฐ โดยรับผิดชอบงานสําคัญตาง ๆ ดังนี้
ในทุกระดับ โดยปรับปรุง 1) งานจดัวางระบบการควบคมุภายในทีร่ับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายใน 2) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการ

ควบคุมภายใน
3) งานจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอย
4) งานจัดทําสรุปผลการประเมินผลองคประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ระดับสวน
งานยอย

5) งานจัดทํารายงานรับรองการควบคุมภายใน
เพื่อสงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกาํหนดมาตรฐานควบคมุภายใน พ.ศ. 2544



(หนวย  :  ลานบาท)
ประเด็น กลยุทธหลัก

ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)
ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การบริหาร ประสานและสนับสนุนงานโครงการ 32.6496 37.5470 43.1790
ขจัดความยากจน ตามโครงการอันเนื่อง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ระดับชุมชน) มาจากพระราชดําริ 1. การตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ

(01-02-xxx) (01-02-xxx) 1.1 งานตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ
(ตามแนวทางการ 1.2 งานประสานและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
จัดสรรงบประมาณ) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1.3 งานประสานและสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา
2. การใชแผนเปนเครื่องมือดําเนินงาน

2.1 งานประสานการจัดทําแผนดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2.2 งานสํารวจ รวบรวมและพัฒนาขอมูลพื้นฐานเฉพาะ
พื้นที่

3. การลดขั้นตอนและเรงรัดการทํางาน
3.1 งานวิเคราะหโครงการและงบประมาณโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

3.2 งานบริหารจัดการดําเนินการกรณีฎีกา
3.2.1 รับฎีกาและแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2.2 การติดตามฎีกา
3.2.3 เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาฎีกา
3.2.4 ฎีการับเปนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
4. การเรงสงเสริมขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4.1 งานประสานการจัดทําแผน
4.2 งานวิเคราะหโครงการและงบประมาณ
4.3 งานประสานและสนับสนุนการดําเนินการศึกษาทดลอง
4.4 งานสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธ
4.5 งานประชุมเชิงปฏิบัติการศูนยศึกษาฯ
4.6 งานติดตามผลการดําเนินงานศูนยศึกษาฯ
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

กิจกรรมที่ 2  ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก 4.3803 5.0373 5.7928
พระราชดําริ
1. งานติดตามประเมินผล

1.1 งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

1.2 โครงการประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1.3 งานจัดทําตัวชี้วัดสําหรับใชในการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมที่ 3  เผยแพร ประชาสัมพันธโครงการอันเนื่อง 5.2806 6.0726 6.9834
มาจากพระราชดําริ
1. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจ

1.1 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
1.2 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อโทรทัศน
1.3 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อหนังสือพิมพ
1.4 งานเผยแพรประชาสัมพันธสื่อวิทยุ
1.5 งานเผยแพรประชาสัมพันธผาน Web Site
1.6 งานโครงการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ของ

สํานักงาน กปร.
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

2. การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขาย
การดําเนินงาน
2.1 งานสื่อสัญจรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.2 งานประสานงานดานตางประเทศในโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ
3. การบริการและถายทอดประสบการณองคความรูเกี่ยวกับ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.1 งานวิทยากรโครงการตามรอยพระยุคลบาทและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3.2 งานบริการขอมูลและสื่อทัศนูปกรณโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ
3.3 งานบริการขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ
3.4 งานศูนยเผยแพรและบริการขอมูลโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ
3.5 งานจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ

2551 หมายเหตุโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 2548 2549 2550
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมกระบวนการ กิจกรรมที่ 1  การเรงสงเสริมขยายผลการพัฒนาตามแนว
ขจัดความยากจน เรียนรูการประยุกตใช พระราชดําริ
(ระดับบุคคล) ปรัชญาของเศรษฐกิจ 1. โครงการเสริมสรางการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ - - - -

(01-03-015) พอเพียงเพื่อสรางความ ทฤษฎีใหมในพื้นที่โครงการพัฒนาตาง ๆ
มั่นคงดานอาหารและ 2. โครงการการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจ - 0.6550 0.7533 0.9039 ป 2549 ไมไดรับการ
การดํารงชีวิตในระดับ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว จัดสรรงบประมาณ
ครัวเรือน พระราชดําริ

(01-03-015) 2.1 สื่อสิ่งพิมพ
2.2 สื่อโทรทัศน
2.3 สื่อวิทยุ
2.4 สื่อสัญจร

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและสราง กิจกรรมที่ 1  โครงการเผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ - 0.2250 0.2588 0.3105 ป 2549 ไมไดรับการ
การปรับโครงสราง เครือขายการเรียนรู ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ จัดสรรงบประมาณ
เศรษฐกิจใหสมดุล ดานเทคโนโลยีการเกษตร โครงการตามแนวพระราชดําริ
และแขงขันได ทั้งจากศูนยฯ และ 1. การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่อง

โครงการตามแนว เทคโนโลยีการเกษตร
พระราชดําริ 1.1 สื่อโทรทัศน

(03-10-047) 1.2 สื่อวิทยุ

2551 หมายเหตุโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 2548 2549 2550
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

2. การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายการดําเนินงาน
2.1 งานสื่อสัญจรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.2 งานประสานงานดานตางประเทศในโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ 4 ฟนฟูและปองกันการ กิจกรรมที่ 1  โครงการเผยแพรประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อ - 0.6650 0.7648 0.9177 ป 2549 ไมไดรับการ
การบริหารจัดการ ชะลางพังทลายของดิน สรางความรูความเขาใจเรื่องหญาแฝก จัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใชระบบอนุรักษ 1. สื่อสิ่งพิมพ
และสิ่งแวดลอม ดินและน้ํา และการปลูก 1.1 งานจัดทําวารสารภูมิวารินอนุรักษ

หญาแฝกตามแนว 1.2 งานจัดทําวารสาร Vetiverim Newsletter
พระราชดําริ 2. สื่อโทรทัศน

(04-21-133) 3. สื่อวิทยุ
4. สื่อสัญจร
5. Web Site: PRVN และ THVN

จัดทําฝายชะลอความ กิจกรรมที่ 1  โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรู - 0.2250 0.2933 0.3519 ป 2549 ไมไดรับการ
ชุมชื้น (check dam) ความเขาใจเรื่องฝายชะลอความชุมชื้น (Check Dam) จัดสรรงบประมาณ
เพื่อเพิ่มความสมบูรณ 1. สื่อสิ่งพิมพ
ของปาและดักตะกอน 2. สื่อโทรทัศน
โดยการมีสวนรวมของ 3. สื่อวิทยุ
ชุมชน 4. สื่อสัญจร

(04-22-138)
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนากฎหมาย
และสงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ก. การปรับปรุง เรงรัดพัฒนาบุคลากร 1. งานพัฒนาความรูทางกฎหมายใหแกนิติกรของสํานักงาน กปร. - - - - - สํานักงานคณะ
กฎหมาย ทางกฎหมายใหมีความรู กรรมการกฤษฎีกา

ความสามารถ ทันตอ เปนผูตั้งงบประมาณ
ความจําเปนของราชการ 2. งานสงเสริมใหความรูดานกฎหมายเพื่อใหนิติกรของสํานักงาน 0.0950  0.0100  0.0100  0.0100  - สํานักงาน กปร. เปน
และการเปลี่ยนแปลง กปร. ผูดําเนินการจัดสง
ของโลก นิติกรเขาอบรม โดย

(06-30-183) ใชงบฯ สํานักงาน
- ป 2549 ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
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ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

ค. การพัฒนา -  ปรับปรุงรูปแบบการ 1. โครงการสํารวจความพึงพอใจของหนวยราชการที่ใชบริการ - - - -
ระบบราชการ ทํางาน อํานวยความ 2. โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ - - - -

สะดวก ลดขั้นตอนและ 3. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยบริการรวม - - - -
กระบวนการทํางานให
ขยายการใหบริการ
ประชาชน

(06-32-189)
ค. การพัฒนา -  ปรับปรุงศักยภาพของ 1. โครงการลดการใชพลังงานรอยละ 10 - - - -
ระบบราชการ หนวยงานภาครัฐใหมี 2. โครงการ 5 ส. - - - -

ความยืดหยุน คลองตัว
สามารถตอบสนองตอ
การแกปญหาเรงดวน
หรือวิกฤตของประเทศได

(06-32-190)
-  ปรับโครงสรางสวน
ราชการและระบบบริหาร
งานใหมีความทันสมัย
เพื่อรองรับตอยุทธศาสตร
ของรัฐบาลไดอยางมี
ประสิทธิผลโดย

2551 หมายเหตุ2549 2550โครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 2548
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

1) ปรับปรุงระบบบริหาร 1.1)  งานปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสรางสํานักงาน กปร. - - - -
งานบุคคลภาครัฐ รวมทั้ง   ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานและยุทธศาสตรชาติ
พิทักษระบบคุณธรรม 1.2)  งานกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ/ - - - -

    เลื่อนตําแหนง/รับโอน หรือรับสิทธิในการฝกอบรมโดยใชการ
   ทดสอบเปนเครื่องมือและใชรูปแบบคณะกรรมการเปน
   ผูพิจารณาเพื่อปองกันอคติหรือความลําเอียง

1.3)  งานกําหนดแบบประเมินผลปฏิบัติงานของขาราชการ - - - -
   พนักงานราชการและลูกจาง โดยเนนที่สมรรถนะและผลงาน

1.4)  งานนําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารงานบุคคล - - - -
2) ปรับปรุงระบบการจัด 2.1)  งานจัดซื้อจัดจางและการเบิกจาย ปฏิบัติตามระเบียบ - - - -
ซื้อ จัดจางและการเบิก    สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
จายกันเงินแผนดินใหมี    เพิ่มเติม
ประสิทธิภาพและโปรงใส
3) ปรับปรุงระบบการจัด 3.1)  งานจัดทํางบประมาณโดยปฏิบัติตาม พรบ.งบประมาณ - - - -
ทํางบประมาณใหเปน    พ.ศ. 2502 และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
กลไกสนับสนุนนโยบาย    2546 และ 2547
ของรัฐบาลอยางมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส
ตามมาตรฐานสากล

2549 2550 2551 หมายเหตุโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 2548
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

4) ปรับปรุงระบบตรวจ 4.1)  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ - - - -
สอบและประเมินผลภาค    ปฏิบัติราชการ
ราชการใหมีความเขม
แข็ง
5) วางระบบการบริหาร 5.1)  โครงการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง - - - -
การเปลี่ยนแปลง 5.2)  โครงการศึกษาแนวทางนําเรื่องขีดสมรรถนะมาใชใน - - - -

   สํานักงาน กปร.
-  พัฒนาขีดสมรรถนะ 1. งานพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 1.6040 1.8446 2.1212 ป 2549 ไมไดรับ
และวัฒนธรรมการทํางาน 1) งานจัดการความรูเพื่อไปสูองคกรแหงการเรียนรู จัดสรรงบประมาณ
ของบุคลากรและหนวย 2) งานพัฒนาบุคลากร
งานภาครัฐ โดยสงเสริม 3) โครงการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในเชิงพัฒนา
บุคลากรและหนวยงาน 4) งานเผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาระบบราชการ
ภาครัฐใหเกิดกระบวน
การเรียนรูและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
- เสริมสรางความเปน
เลิศในการปฏิบัติราชการ
โดย

โครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 2548 2549 2550 2551 หมายเหตุ
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

1) ปรับปรุงระบบขอมูล 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.7710  3.1866 3.6645 ป 2549 ไดรับ
สารสนเทศและสราง 1) โครงการพัฒนาระบบเครือขาย งบประมาณจาก
นวัตกรรมในการทํางาน 2) โครงการเพิ่มทักษะการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตรที่ 1 
โดยอาศัยเทคโนโลยี แกเจาหนาที่ (ขจัดความยากจน
สมัยใหม 3) งานพัฒนาระบบขอมูล ระดับชุมชน)

4) โครการจัดซื้อคอมพิวเตอรและอุปกรณ
2) พัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานการทํางาน
ของภาครัฐ

ง. การปองกัน -  วางมาตรการ การ 1. งานแตงตั้งคณะกรรมการกํากับและตรวจสอบราชการใสสะอาด
และปราบปราม ปองกันและปราบปราม และคณะทํางานศูนยประสานราชการใสสะอาดสํานักงาน กปร.
การทุจริต การทุจริต ประพฤติมิชอบ 1) งานปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เกิดความ - - - -

ในวงราชการ คุมคาและโปรงใส
2) งานสงเสริมแผนสรางราชการใสสะอาดและจริยธรรม - - - -
3) งานตรวจสอบความโปรงใสและประเมินความสะอาด - - - -

สํานักงาน

2551 หมายเหตุโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 2548 2549 2550
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ประเด็น กลยุทธหลัก
ยุทธศาสตร (ระดับชาติ)

- สรางและพัฒนา 1. งานควบคุมภายใน - - - -
ความโปรงใสในการ 1) งานจัดวางระบบการควบคุมภายในที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 2) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุม
ในภาครัฐทุกระดับ โดย ภายใน
ปรับปรุงระบบการควบ 3) งานจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวน
คุมภายใน งานยอย

4) งานจัดทําสรุปประเมินผลองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ระดับสวนงานยอย

5) งานจัดทํารายงานรับรองการควบคุมภายใน

2551 หมายเหตุโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ 2548 2549 2550
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ภาคผนวก
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย 2549

แผนงบประมาณ  :  ขจัดความยากจนระดับชุมชน 45,081,500  บาท

1. งบบุคลากร 38,886,600  บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 37,387,200 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,499,400  บาท

2. งบดําเนินงาน 6,194,900  บาท

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4,121,900  บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 2,073,000  บาท
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1. สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

ปจจัยภายนอก

1. โอกาส (Opportunities)

การไดรับการยอมรับจากภายนอก
- หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตาง ๆ ใหการยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุนการ 
ดําเนินงานโครงการฯ เปนอยางดี

- ประชาชนสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของโครงการฯ จึงสงผลใหเกิดความรวมมือ สนับสนุน
การดําเนินงานโครงการฯ อยางเต็มที่

นโยบายปฏิรูประบบราชการสงผลดีตอการจัดโครงสรางและพัฒนาระบบงานทั้งในดานบุคลากร
งบประมาณและการบริหารจัดการ
นโยบายรัฐบาลเอื้ออํานวยประโยชนตอการทํางาน โดยเฉพาะตามที่กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และมีกลุมงานพัฒนาระบบบริหารในแตละหนวยงานซึ่งมีภารกิจชัดเจนเพื่อผลักดันใน
เร่ืองนี้
มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม 2546 เพื่อเปนการ
สรางแรงผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีทางและวัฒนธรรมการทํางานอยางจริงจัง
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอ
นโยบายของภาครัฐในการสงเสริม และใหความสําคัญกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  
ทําใหการทํางานรวดเร็ว และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งชวยประหยัดวัสดุอุปกรณ

2. ภัยคุกคาม (Threats)
นโยบายการปฏิรูประบบราชการ ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของหนวยงานราชการ และ
หนวยงานบางหนวยงานตองยบุเลกิ บางหนวยงานเกดิขึน้มาใหม ทาํใหเกดิปญหาดานการเรยีนรูงานหรอื
ถายโอนงาน เปนเหตใุหการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริเปนไปอยางลาชากวาทีค่วร
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคต หากเปนรัฐบาลที่มีเสียงขางมากที่ไมใชพรรคเดิมและมีนโยบายที่
แตกตางไป อาจทําใหแนวคิดในการพัฒนาระบบราชการแตกตางออกไป
ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการทําใหตองลดอัตรากําลังและกระทบตอการทํางาน ทําใหการ
ประสานงานเกิดความลาชาเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนและยุบหนวยงานหลายหนวยทําใหเจาหนาที่
ขาดความมั่นใจในการทํางาน
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กฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของของหนวยงานตางๆ เปนอุปสรรคตอการทํางาน
กระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตนทําใหเกิดคานิยมที่ไมเหมาะสม
- เศรษฐกิจทุนนิยมที่เนนการบริโภคทําใหเกิดคานิยมที่เปนอุปสรรคตอระบบเศรษฐกิจในชนบท
ทําใหการขยายผลเพื่อการพัฒนาคนใหประหยัดและพึ่งตนเองทําไดยากขึ้น

- แนวโนมคนรุนใหมใหความสนใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริลดลง
ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหเกิดการลดอัตรากําลังบุคลากร

ปจจัยภายใน

1. จุดแข็ง (Strengths)
เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีภารกิจสนองพระราชดําริ ทําใหการบริหารจัดการไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐอยางตอเนื่อง และยอมรับอยางกวางขวาง
มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการบริหารงานขอมูลที่ทันสมัย บุคลากรมีความ
สามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ทําใหเกิดผลสําเร็จในการทํางานไดในระดับ
ที่นาพอใจ
มีกฎระเบียบภายในสํานักงานที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน  มีกฎหมายที่รองรับอํานาจหนาที่ รวมทั้งมีการ
ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนในระบบราชการออกไป ทําใหการดําเนินการกระทําไดอยางรวดเร็ว
มคีวามพรอมดานเครือ่งมอืสนบัสนนุในการปฏบัิติงาน แตยงัตองจดัหาเพิม่เตมิใหมจีาํนวนมากขึน้และ
มีความทันสมัยตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
มีความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากงบกลางเพื่อใชในการ
บริหารงานของสํานักงาน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่คอนขางชัดเจน
มีระบบการประชาสัมพันธภายในสํานักงานอยูในระดับดี เพราะองคกรมีขนาดไมใหญเกินไปมี
บุคลากรจํานวนไมมาก สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง
มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งแผนการจัดการความรูเพื่อให
สํานักงานเปน “องคกรแหงการเรียนรู” ที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรสวนใหญใหความรวมมอืในการปฏบัิติตามนโยบายของรฐับาลเปนอยางด ี อาท ิ นโยบาย 5 ส. 
และนโยบายประหยัดพลังงาน เปนตน
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2. จุดออน (Weakness)
       บุคลากรบางสวนยงัขาดพืน้ฐานทางวชิาการและความชาํนาญในทกัษะตาง ๆ ทีจ่าํเปนตอการปฏบัิติงาน

ยังขาดกลไกที่ดีในการสนับสนุนงานในแตละระดับ
บุคลากรบางสวนยังขาดความสามัคคีและความมุงมั่นที่จะทํางานของตนใหดีที่สุด ขาดการหมั่น
พัฒนาตนเองเทาที่ควร และขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมเพื่อปฏิบัติการตามมาตรการที่เปน
ประโยชนตอสวนรวม
การบริหารจัดการสวนใหญยังเปนการสั่งการจากสวนบน (Top to Down) ทําใหระบบการบริหารยังไม
กระจายอํานาจเทาที่ควร

สายการบงัคบับัญชาทีย่าวเกนิไปทาํใหไมสอดคลองในการปฏบัิติงาน และบางครัง้ทาํใหการปฏบัิติงาน
บางอยางลาชากวาที่ควรจะเปน
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2. ขอมูลรายละเอียดของสํานักงาน
2.1 การแบงสวนราชการ และอัตรากําลัง

.

แผนภาพที่ 1 โครงสรางปจจุบันจากการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรางอัตรากําลังสํานักงาน กปร. ตามกฎกระทรวง ป 2545

เลขาธิการ กปร.

หนวยตรวจสอบภายใน

รองเลขาธิการ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาที่ปรึกษาดานการประสานงานโคร การ

กองกลาง
กองแผนงานและ
วิเทศสัมพันธ

กลุมกิจกรรม
พิเศษ

กองติดตาม
ประเมินผล

กลุมประสานงาน
โครงการฯ 1

กลุมประสานงาน
โครงการฯ 2

กลุมประสานงาน
โครง ารฯ 3

กลุมประสานงาน
โครงการฯ 4

กอง
ประชาสัมพันธ

สํานักงาน กปร.

รองเลขาธิการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย
สารสนเทศ
ง

ก
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2.2 อัตรากําลัง

สําหรับอัตรากําลังเจาหนาที่สํานักงาน กปร.ในป 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 190 อัตรา ประกอบดวย  
4 สวน ดังนี้

 2.2.1 ขาราชการ 117 อัตรา (รอยละ 61.57)

2.2.2 ลูกจางประจํา 31 อัตรา (รอยละ 16.31)

2.2.3 ลูกจางชั่วคราว 30 อัตรา (รอยละ 15.78)

2.2.4 พนักงานราชการ 12 อัตรา (รอยละ 6.31)
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