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บทที่ 1 

บทนํา 

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2547-2550 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และเปนไป
ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2546  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 

แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2547-2550 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- ยุทธศาสตรการเสริมสรางการเรียนรูขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางองคกร ระบบงานและระบบสารสนเทศ 

- ยุทธศาสตรการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร สงผลใหสํานักงาน กปร. มีการปรับเปลี่ยนโครงสราง ลดสาย
การบังคับบัญชา มีการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทํางาน และเม่ือสิ้นสุดระยะ
ของแผนยุทธศาสตรแลว สํานักงาน กปร. ไดพิจารณาผลการดําเนินงานของแผนตามที่ตัวชี้วัดไดกําหนด
ไว ซ่ึงผลการดําเนินงานใน 4 ยุทธศาสตรหลัก 14 เปาประสงค  22 ตัวชี้วัด ปรากฎในภาพรวมวาสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้การทบทวนสถานการณ (SWOT Analysis) สามารถสรุปไดวา ยุทธศาสตร
ที่ดําเนินการอยูสวนใหญยังสามารถใชไดกับสถานการณปจจุบัน และหลายตัวชี้วัดควรดําเนินการตอไป
โดยเพิ่มคาเปาหมายใหสูงขึ้น ประกอบกับอีกหลายตัวชี้วัดยังไมไดมีการดําเนินการที่ชัดเจน 

สํานักงาน กปร. จึงไดขยายเวลาแผนยุทธศาสตร ไปอีกเปนระยะเวลา 2 ป โดยเปนแผน
ยุทธศาสตรระยะ พ.ศ. 2551-2552 ทั้งน้ี ปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามที่ไดวิเคราะห
สถานการณ รวมถึงการกําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. (พ.ศ. 2551-2552) จึงเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานขององคกร เพ่ือใหผูบริหาร เจาหนาที่สํานักงาน กปร. ทุกภาคสวนไดขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน กปร. ใหบรรลุวิสัยทัศนรวมกัน 
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บทที่ 2 

การประเมินสถานการณ 

 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) ไดพิจารณาทบทวนการประเมินสถานการณ (SWOT Analysis) จากที่ไดจัดทําไวในแผนยุทธศาสตร
ฉบับที่ผานมา ซ่ึงผลจากการทบทวนโดยผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง สามารถสรุปได ดังน้ี 

ปจจัยภายนอก 

 โอกาส (Opportunities) 

 1. การไดรับการยอมรับจากภายนอก 

  1.1 หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางๆ ใหการยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการฯ 

  1.2 ประชาชนสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญของโครงการ จึงสงผลใหเกิดความรวมมือ
สนับสนุนการดําเนินโครงการฯ 

 2. นโยบายปฏิรูประบบราชการที่รัฐบาลดําเนินมาอยางตอเน่ือง และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเครงครัด
มากขึ้น สงผลดีตอการพัฒนาสมรรถนะขององคกร 

 3. นโยบายรัฐบาลเอ้ืออํานวยประโยชนตอการทํางานโดยเฉพาะตามที่กําหนดใหมีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ทําใหจําเปนตองมีกลุมงานพัฒนาระบบบริหารในแตละหนวยงาน ซ่ึงมีภารกิจชัดเจน
เพ่ือผลักดันเรื่องนี้ 

 4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปนกรอบ
การปฏิบัติงานที่สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนวิถีทางและวัฒนธรรมการทํางานอยางจริงจัง 

 5. รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

 6. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมและใหความสําคัญกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชทําให
การทํางานรวดเร็ว และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งชวยประหยัดวัสดุอุปกรณ 

 7. นโยบายการปฏิรูประบบราชการ สงผลใหจําเปนตองทบทวน กําหนดโครงสรางการบริหารภายใน
สํานักงาน กปร. ใหสอดคลองกับภารกิจและเปาหมายตามยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. เปนโอกาสในการ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหทุกสวนมีแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ภัยคุกคาม (Threat) 

 1. ผลการปฏิรูประบบราชการทําใหโครงสรางการบริหารของหนวยงานตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงทํา
ใหเกิดปญหาดานการประสานงาน และเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดําริ 

 2. กฎระเบียบขอบังคับของบางหนวยงานไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินโครงการฯ ได 

 3. กระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตนทําใหเกิดคานิยมไมเหมาะสม 

  3.1 เศรษฐกิจทุนนิยมที่เนนการบริโภคทําใหเกิดคานิยมที่เปนอุปสรรคตอระบบเศรษฐกิจใน
ชนบท ทําใหการขยายผลเพื่อการพัฒนาคนใหประหยัดและพึ่งตนเองทําไดยากขึ้น 

  3.2 กระแสโลกาภิวัตนทําใหการนําแนวพระราชดําริไปประยุกตใชไดยากขึ้น 

 4. ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหเกิดการลดอัตรากําลังบุคลากร 

 5. การสงเสริมการเกษตรที่คํานึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพโดยเรงการเพิ่มผลผลิตเพ่ือรองรับการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรโลก ทําใหเกิดการใชปุยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชมากขึ้น ซ่ึงเปนหลักการที่สวน
ทางกับแนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ปจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strength) 

 1. เน่ืองจากเปนหนวยงานที่มีภารกิจสนองพระราชดําริ ทําใหการบริหารจัดการไดรับการยอมรับและ
ความรวมมือจากทุกฝาย และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเน่ือง 

 2. มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหเอ้ือตอการพัฒนาไปสูการ
บริหารขอมูลที่ทันสมัย บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานได 

 3. มีกฎระเบียบภายในสํานักงานที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน มีกฎหมายที่รองรับอํานาจหนาที่ในการเปน
หนวยงานหลักในการประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางชัดเจน รวมทั้งมี
การลดขั้นตอนที่ไมจําเปนในระบบราชการออกไป ทําใหการดําเนินการกระทําไดอยางรวดเร็ว 

 4. มีความพรอมดานเครื่องมือสนับสนุนในการปฏิบัติงานและมีความทันสมัยตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 5. เน่ืองจากมีงบประมาณงบกลางรองรับจึงไมมีปญหาในการใชงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
สํานักงานฯ 

 6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่คอนขางชัดเจน 

 7. เปนองคกรขนาดเล็กจึงเอ้ืออํานวยใหสามารถประชาสัมพันธภายในองคกรไดอยางทั่วถึง 
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 8. มีการวิเคราะหและวางระบบสมรรถนะเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 9. บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเปนอยางดี 

 จุดออน (Weakness) 

 1. บุคลากรบางสวนยังขาดความรอบรู รอบคอบ ขาดพื้นฐานทางวิชาการและความชํานาญในทักษะ
ตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 2. ยังขาดกลไกที่ดีในการสนับสนุนงานในแตละระดับ และขาดความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุง 

 3. การบริหารจัดการสวนใหญยังเปนการสั่งการจากสวนบน ทําใหระบบการบริหารยังไมกระจาย
อํานาจเทาที่ควร 

 4. สายการบังคับบัญชาที่ยาวไปทําใหไมสอดคลองในการปฏิบัติงาน บางครั้งทําใหการปฏิบัติ 
งานบางอยางลาชากวาที่ควรเปน 

 5. บุคลากรสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของการที่หนวยงานตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เชนการจัดทําแผนปฏิบัติตามภารกิจที่กลุม
พัฒนาระบบบรหิารกําหนด 

 6. การถายทอดองคความรูที่เปน Tacit Knowledge มีนอย 

 7. หนวยงานยังตองพัฒนาและใชประโยชนจากความสามัคคีและความมุงม่ันที่จะทํางานของตนใหดี
ที่สุด และยังตองเรงสนับสนุนการพัฒนาตนเองใหมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 3 

วิสัยทัศน  พันธกิจ 

 

วิสัยทัศน เปนหนวยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดําเนินงาน และติดตามประเมินผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
สนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน 

พันธกิจ 1. ตามเสด็จฯ และรับสนองพระราชดําริ 

 2. สํารวจ ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 3. ประสาน วางแผน สนับสนุนและรวมดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

 4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 5. จัดใหมีการศึกษา สรุปรวบรวมและถายทอดประสบการณ และองคความรูตาม
แนวพระราชดําริ 

 6. เผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 7. เปนศูนยขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เปาประสงคหลัก เพ่ือใหการบริหารจัดการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดําริ เพ่ือใหประชาชนที่
อยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได 
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บทที่ 4 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. (พ.ศ. 2547 – 2550) 

 สํานักงาน กปร. ไดใชแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. (พ.ศ. 2547 – 2550) เปนเครื่องมือกําหนด
ทิศทางการดําเนินการของสํานักงานฯ และเปนแผนการดําเนินงานใหกับผูบริหารและเจาหนาที่ที่จะผลักดัน
การดําเนินงานและการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตรที่ 1    พัฒนาระบบบริหารการจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถือเปนยุทธศาสตร
หลักตามพันธกิจและบทบาทหนาที่ของสํานักงาน กปร. โดยเนนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใหดําเนินงานสนองพระราชดําริมีความรวดเร็ว ถูกตองครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

 

เปาประสงค 

 ปฏิบัติงานสนองพระราชดําริและดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสัมฤทธิ์ผลและมี
ประสิทธิภาพสูง 

 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละ 60 ของโครงการ/กิจกรรมไดรับการเสนอขออนุมัติการดําเนินงานภายใน 30 วัน 

2. มีกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการตางๆ เสนอผูบริหารพิจารณา 

3. มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนเพื่อแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวของและเสนอ
ผูบริหารพิจารณา 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ 1 

 ในสวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไวน้ัน สํานักงาน กปร. ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 3 
ตัวชี้วัด ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานในป 2547 – 2550 ไดดังน้ี 
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1. รอยละ 60 ของโครงการ / กิจกรรมไดรับการเสนอขออนุมัติการดําเนินงานภายใน 30 วัน ผลการ
ดําเนินงานปรากฏวา ในป 2548 เปนปแรกไดผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย สําหรับป 2549 
สํานักงาน กปร. ไดมีการปรับปรุงการดําเนินงาน จนไดผลผลิตสูงกวาเปาหมาย และป 2550 มี
แนวโนมวาผลผลิตจะสูงกวาเปาหมายเชนเดียวกัน ดังน้ัน สํานักงาน กปร. จึงมีความคิดเห็นวา 
ตัวชี้วัดตัวน้ี สามารถดําเนินงานไดตอไป โดยเพิ่มคาเปาหมายไดเล็กนอย 

2. มีกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการตางๆ เสนอผูบริหารพิจารณา 
ในสวนตัวชี้วัดนี้ ไมมีผลการดําเนินงาน เน่ืองจากไมสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร ดังน้ัน  
จึงเห็นควรยกเลิกตัวชี้วัดนี้ 

3. มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนเพื่อแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายนอกที่เกี่ยวของและเสนอ
ผูบริหารพิจารณา ผลปรากฏวาไมมีผลการดําเนินงานเชนกัน เน่ืองจากไมเกี่ยวของโดยตรงกับ
ภารกิจสํานักงาน กปร. ตลอดจนนอกเหนือไปจากอํานาจ บทบาท ของสํานักงาน กปร. จึงเห็น
ควรยกเลิกตัวชี้วัดนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2   เสริมสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 ยุทธศาสตรการเสริมสรางการเรียนรูและการขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนจุดเนนการดําเนินงานในปจจุบันของสํานักงาน กปร. ใหสอดคลองกับสถานการณดาน
ตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลาโดยมุงเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับกลุมเปาหมายตาง ๆ 
เพ่ือนําแนวพระราชดําริไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต 

 

เปาประสงค 

1. ขยายผลการดําเนินงานของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไปสู
ประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ มากขึ้น 

2. ประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน 

3. มีเครือขายพันธมิตรในการสรางเสริมการเรียนรูและขยายผลการดําเนินโครงการทั้งใน
ระดับประเทศและตางประเทศ 

4. หนวยงานและประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ รับทราบและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริมากขึ้น 
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ตัวชี้วัด 

1. รอยละ 60 ของครัวเรือนในพื้นที่หมูบานรอบโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ที่เขารับการฝกอบรม ไดนําแนวพระราชดําริไปปรับใชใหเกิดประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ 

2. จํานวนประชาชนที่เขามาศึกษาหาความรูและเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อยางนอย 560,000 คน/ป 

3. รอยละ 80 ของจํานวนโครงการ / กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ 

4. จํานวนเครือขายในการสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานโครงการฯ เพ่ิมขึ้น 1 เครือขาย 

5. จํานวนผูขอรับเอกสาร สิ่งพิมพ ภาพถาย วีดิทัศน ซีดี วิซีดี บทวิทยุ บทโทรทัศน ที่เผยแพรงาน
ประชาสัมพันธ รวมกันอยางนอย 100 ครั้ง/ป 

6. รอยละ 60 ของโครงการประชาสัมพันธมีการประเมินผลกลุมเปาหมายหลังการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

7. จํานวนครั้งของการใชบริการขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ 

- จํานวนครั้งที่เว็บเพจถูกเรียกขึ้นจากผูเยี่ยมชม (Page View) อยางนอย 160,000 ครั้ง 

- จํานวนครั้งของเครื่องที่เขาชมเว็บไซต (Unique Session) อยางนอย 120,000 ครั้ง 

 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 

 ในสวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไวน้ัน สํานักงาน กปร. ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 7 
ตัวชี้วัด ซ่ึงสรุปการดําเนินงานในป 2547 – 2550 ไดดังน้ี 

1. ในพ้ืนที่หมูบานรอบโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูที่เขารับการ
ฝกอบรม ไดนําแนวพระราชดําริไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพเกินกวารอยละ 60 ซ่ึงสูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวทุกป ดังน้ัน การจัดทําแผนในระยะตอไป มีแนวโนมวา สามารถตั้งเปาหมายให
สูงขึ้นได 

2. ในป 2548 มีประชาชนที่เขามาศึกษาหาความรู และเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว คือ 560,000 คน / ป แตในป 2549 มีผูเยี่ยมชมศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สูงกวาเปาหมาย และมีแนวโนมสูงขึ้นในป 2550 สาเหตุ
คาดวา ในป 2549 และ ป 2550 เปนชวงเวลาจัดงานเทิดพระเกียรติ จึงมีผูเยี่ยมชมศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนจํานวนมากกวาปกติ ดังน้ันในการจัดทําแผนระยะ
ตอไป จึงเห็นควรคงเปาหมายเดิมไว 
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3. จํานวนโครงการ / กิจกรรมขยายผลของศูนยฯ มีประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
เขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ เกินกวารอยละ 80 ทุกป ดังน้ัน การจัดทําแผนในระยะตอไปมี
แนวโนมวา สามารถตั้งเปาหมายใหสูงขึ้นได 

4. จํานวนผูขอรับเอกสาร สิ่งพิมพ ภาพถาย วีดิทัศน ซีดี วิซีดี บทวิทยุ บทโทรทัศน รวมกันอยาง
นอย 100 ครั้ง / ป จากการรวบรวมผลการดําเนินงาน พบวา มีผูขอรับเอกสารสูงกวาเปาหมาย
ทุกป (โดยในป 2547 ป 2548 ป 2549 มีผลการดําเนินงาน 150 ครั้ง / ป 170 ครั้ง / ป 180 ครั้ง / 
ป ตามลําดับ) ในการจัดทําแผนระยะตอไป จึงเห็นควรคงเปาหมายเดิมไว 

5. สําหรับตัวชี้วัด รอยละ 60 ของโครงการประชาสัมพันธมีการประเมินผลกลุมเปาหมายหลังการ
เผยแพรประชาสัมพันธ น้ัน ยังไมมีผลการดําเนินงาน สํานักงาน กปร. พิจารณาแลว มีความเห็น
วา ตัวชี้วัดดังกลาว หากดําเนินการได จะสนองเปาประสงคไดมาก จึงเห็นควรดําเนินการตอไป
ตามเปาหมายเดิม 

6. จํานวนครั้งที่เว็บเพจถูกเรียกขึ้นจากผูเยี่ยมชม (Page View) และจํานวนครั้งของเครื่องที่เขาชม
เว็บไซต (Unique Session) พบวา มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว คือ 160,000 ครั้ง 
และ 120,000 ครั้ง ทุกป ซ่ึงเปาหมายที่ตั้งไวจะคอนขางสูง ดังนั้น จึงเห็นควรดําเนินงานตอไป
ตามเปาหมายเดิม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาโครงสรางระบบงานและระบบสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบงานและระบบสารสนเทศเปนยุทธศาสตร ที่กําหนดขึ้นเพ่ือ
รองรับการปฏิรูประบบราชการ โดยเปนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน และการบริหาร
จัดการของสํานักงาน กปร. ใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยมุงเนนการ
ทํางานเพื่อมุงสูผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ มีความรวดเร็วและคุมคาภายในสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 

เปาประสงค 

1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในสํานักงานใหสอดคลองกับภารกิจ 

2. ทบทวนกฎระเบียบตางๆ ภายในสํานักงานที่เกี่ยวของใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

3. มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนกรอบในการดําเนินการ 

4. พัฒนาระบบขอมูลและเครื่องชี้วัดการดําเนินงานโครงการฯ ดานตางๆ ใหเปนมาตรฐานถูกตอง
แมนยํา เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

5. พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ 
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ตัวชี้วัด 

1. มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายในและเสนอผูบริหาร 1 ครั้ง 

2. มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายในเสนอผูบริหารพิจารณา 1 
ครั้ง 

3. มีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และไดสงใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับทราบ 

4. มีระบบขอมูลและเครื่องชี้วัดการพัฒนาครบทุกศูนยฯ ภายในปงบประมาณ 2548 

5. พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 

 ในสวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไวน้ัน สํานักงาน กปร. ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 5 
ตัวชี้วัด ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานในป 2547 – 2550 ไดดังน้ี 

1. ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายในและ
เสนอผูบริหาร 1 ครั้ง ในป 2549 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้น โดยในป 2550 ยังคงใช
คณะกรรมการชุดเดิม ในการจัดทําแผนในระยะตอไป เห็นควรดําเนินการในสวนนี้ตอไป (อาจ
กําหนดตัวชี้วัดนี้ในลักษณะ milestone) 

2. ในสวนคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายในเสนอผูบริหาร
พิจารณา ยังไมมีการดําเนินงาน สํานักงาน กปร. พิจารณาแลวมีความเห็นวา อาจพิจารณา
ยกเลิก เน่ืองจากมีกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวของเพียงเล็กนอยเทานั้น 

3. มีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เปนกรอบในการ
ดําเนินการและไดสงใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับทราบ สําหรับการ
ดําเนินงานในระยะตอไป ควรกําหนดความกาวหนาในลักษณะ milestone และติดตามแผนฯ 

4. ไดจัดทําการพัฒนาระบบขอมูลและเครื่องชี้วัดการดําเนินงานโครงการฯ ดานตาง ๆ ใหเปน
มาตรฐาน ถูกตองแมยํา เปนที่ยอมรับของทุกฝาย โดยในปงบประมาณ 2548 สํานักงาน กปร.  
มีระบบขอมูลและเครื่องชี้วัดการพัฒนาครบทุกศูนยฯ (จัดทําตัวชี้วัดโครงการศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) และเพื่อความตอเน่ือง สมบูรณ การดําเนินงานในระยะตอไป
เห็นควรใหมีการประเมินผลการใชตัวชี้วัดโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

5. การพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ขณะน้ีอยูระหวางการศึกษาและพิจารณา
ถึงความเปนไปไดของระบบการรายงานแบบ Information System จึงเห็นควรใหดําเนินการ
ตอไป ตามเปาหมายเดิม 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 การพัฒนาองคการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กปร. เปน
ยุทธศาสตรที่สําคัญที่นําไปสูการดําเนินงานอื่น ๆ โดยเปนยุทธศาสตรที่เนน “การพัฒนาคน” ใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพเพื่อนําไปสู “การพัฒนาองคกร” ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กปร. 

 

เปาประสงค 

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรถูกตอง ครบถวน และมีประสิทธิภาพสูง 

2. บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรูในลักษณะสหวิทยาการและสามารถนํามาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

3. การทํางานเปนทีมในลักษณะบูรณาการ 

4. บุคลากรมีความรูความสามารถปฏิบัติงานเพื่อมุงสูความเปนเลิศในงานที่รับผิดชอบและไดรับ
ผลตอบแทนตามผลงาน 

 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละ 60 ของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ในรอบปงบประมาณมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาหลังการฝกอบรมในระดับดี 

2. มีบุคลากรที่ไดรับการถายทอดความรูในลักษณะสหวิทยาการจํานวนอยางนอย 3 ราย 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมหรือภารกิจของสํานักงานฯ ที่มีการทํางานรวมกันเปนทีมอยางเปน
ทางการอยางนอย 12 โครงการ/กิจกรรม 

4. จํานวนกรณีรองเรียนบัตรสนเทห ซ่ึงเปนขอขัดแยงระหวางบุคคลภายในสํานักงานฯ ลดลงจากป 
2547 อยางนอยรอยละ 20 

5. มีแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลภายในปงบประมาณ 2548 

 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 

 ในสวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไวน้ัน สํานักงาน กปร. ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 5 
ตัวชี้วัด ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานในป 2547 – 2550 ไดดังน้ี 
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1. ยังไมมีการดําเนินงานประเมินผลบุคลากรที่ เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในรอบ
ปงบประมาณ วามีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาหลังการ
ฝกอบรมในระดับดีหรือไม ดังน้ัน จึงเห็นควรดําเนินการตอไป ตามเปาหมายเดิม 

2. ในสวนตัวชี้วัดบุคลากรไดรับถายทอดความรูในลักษณะสหวิทยาการและสามารถนํามาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานนั้น สํานักงาน กปร. มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว คือ 3 
รายทุกป จึงเห็นควรดําเนินการตอไป อีกทั้งสามารถเพิ่มคาเปาหมายได 

3. ในทุก ๆ ป สํานักงาน กปร. มีโครงการ / กิจกรรมหรือภารกิจตาง ๆ ที่มีการทํางานรวมกันเปน
ทีมอยางเปนทางการอยางนอย 12 โครงการ / กิจกรรม ซ่ึงมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย 
ดังน้ันจึงเห็นควรดําเนินการตอไป อีกทั้งสามารถเพิ่มคาเปาหมายได 

4. ในกรณีรองเรียนบัตรสนเทห ซ่ึงเปนขอขัดแยงระหวางบุคคลภายในสํานักงานฯ พบวา ตั้งแตป 
2547 – 2550 ไมพบขอรองเรียน ยกเวนในป 2546 มีบัตรสนเทห จํานวน 1 เรื่อง ดังน้ัน จึงเปน
ควรดําเนินการตอไป ตามเปาหมายเดิม 

5. ในปงบประมาณ 2548 สํานักงาน กปร. มีแผนพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะสามารถ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู สามารถปฏิบัติงานเพื่อมุงสูความเปนเลิศในงานที่รับผิดชอบและไดรับ
ผลตอบแทนตามผลงานได ดังน้ัน จึงเห็นควรใหดําเนินการตอไป (ควรกําหนดความกาวหนา
ลักษณะ milestone และติดตามแผน) 

6. ป 2548 มีการจัดทีมงาน “องคกรแหงการเรียนรู” ภายในสํานักงาน และมีการจัดทํากิจกรรม
เผยแพรความรูอยางตอเน่ือง ดังน้ัน จึงเห็นควรดําเนินการตอไป ตามเปาหมายเดิม 

7. ป 2549 ไดมีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลนํารองอยางนอย 1 กลุมงาน 
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บทที่ 5 

ยุทธศาสตร 

 

 จากการทบทวนปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ สํานักงาน 
กปร. ประกอบกับการพิจารณาผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรดังกลาวตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
สามารถสรุปไดวา ยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร. (พ.ศ. 2547 – 2550) ยังสามารถใชไดกับสถานการณ
ปจจุบัน โดยการยกเลิกและปรับปรุงตัวชี้วัดเพียงบางสวนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร (พ.ศ. 2551 – 2552) ไดแก 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางองคกร ระบบงานและระบบสารสนเทศ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพรราชดําริ 

 1.1 กลยุทธ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ถือเปน
ยุทธศาสตรหลักตามพันธกิจและบทบาทหนาที่ของสํานักงาน กปร. โดยเนนการบริหารจัดการโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ใหดําเนินงานสนองพระราชดําริมีความรวดเร็ว ถูกตองครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

  1.1.1 การตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ เพ่ือประมวลรวบรวมพระราชดําริและนํามา
ศึกษาวิเคราะหและนําไปสูภาคปฏิบัติไดอยางถูกตองและครบถวน สามารถสนองพระราชดําริไดอยาง
รวดเร็ว 

  1.1.2 การใชแผนเปนเครื่องมือดําเนินงาน กําหนดใหมีการใช “แผน” เปนเคร่ืองมือในการ
ประสาน สนับสนุน ดําเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานใหไว มีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงสูผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว 

  1.1.3 การลดข้ันตอนและเรงรัดการทํางาน หลักการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่สําคัญคือ “ความรวดเร็ว” ดังน้ัน การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองและ
วิเคราะหโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. และเรงรัดการ
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ดําเนินงานฎีกาทั้งในสวนที่สํานักงาน กปร. รับผิดชอบและที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น จึงเปน
หลักการดําเนินงานที่สําคัญในการบริหารจัดการ 

  1.1.4 การทบทวนแกไขกฎระเบียบตางๆ กําหนดใหมีการทบทวนพรอมทั้งศึกษาวิเคราะห
กฎระเบียบตาง ๆ ซ่ึงอาจเปนปญหาตอการบริหารจัดการโครงการฯ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 1.2 เปาประสงค 

  1.2.1 การปฏิบัติงานสนองพระราชดําริและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพสูง 

 1.3 ตัวชี้วัด 

  1.3.1 จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงาน 

  1.3.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรม ไดรับการเสนอขออนุมัติการดําเนินงานภายในเวลาที่กําหนด 

  1.3.3 รอยละของฎีกาไดรับการพิจารณาภายในเวลาที่กําหนด 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  

 2.1 กลยุทธ 

  ยุทธศาสตรการเสริมสรางการเรียนรูและการขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเปนจุดเนนการดําเนินงานในปจจุบันของสํานักงาน กปร. ใหสอดคลองกับสถานการณดาน
ตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลาโดยมุงเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับกลุมเปาหมายตางๆ เพ่ือ
นําแนวพระราชดําริไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต โดยมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

  2.1.1 การเรงสงเสริมขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริใหกวางขวาง 

   1) เรงรัดและสงเสริมสนับสนุนการนําแนวพระราชดําริที่ไดศึกษาทดลองจนประสบ
ผลสําเร็จ โดยเฉพาะงานขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยดําเนินการขยาย
ผลไปสูประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวางเพิ่มขึ้น เพ่ือใหสามารถนําไปเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต 

   2) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือ
นํามาแกไขปรับปรุงและพัฒนางานขยายผลใหกวางขวางและมีคุณภาพประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.1.2 การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจ 

   กําหนดกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายตางๆ โดยใชวิธีการและ 
สื่อแบบผสมผสานเพื่อใหสามารถเขาถึงแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมทั้งเนื้อหาและชองทางการ 
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สื่อสารประชาสัมพันธ รวมทั้งการใชสื่อประชาสัมพันธแบบ 2 ทาง โดยเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่นําขอมูล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปขยายผลใหกับกลุมเปาหมายอ่ืนๆ โดยเฉพาะประชาชนที่มีศักยภาพ
ในการเขามามีสวนรวมในการขยายผล 

  2.1.3 การสงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายการดําเนินงาน 

   1) สงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตั้งแตแรกเริ่มการดําเนินงาน ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน การ
ดําเนินงาน การสนับสนุนคาใชจายและแรงงานดําเนินงาน การติดตามผลและการดูแลรักษาหลังโครงการ
สิ้นสุด 

   2) สรางเครือขายพันธมิตรการสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือยกระดับคุณภาพการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย
รวมกับองคกรภาคเอกชนหรือสถานศึกษาตางๆ ในการสนับสนุนกลุมหรือชมรมดําเนินงานในลักษณะศูนย
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริโดยมีสํานักงาน กปร. เปนผูสนับสนุนดานวิชาการและเปนที่ปรึกษา 

  2.1.4 การบริการและถายทอดประสบการณองคความรูเก่ียวกับโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

   ดําเนินการจัดบริการและถายทอดประสบการณองคความรู เกี่ยวกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือ
นําไปใชประโยชนในดานตางๆ  

 2.2 เปาประสงค 

  2.2.1 ขยายผลการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสู
ประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ มากขึ้น 

  2.2.2 หนวยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ รับทราบและมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากขึ้น 

  2.2.3 ประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีบทบาทและ
สวนรวมในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  2.2.4 มีเครือขายพันธมิตรในการสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

 2.3 ตัวชี้วัด 

  2.3.1 รอยละของครัวเรือนในพื้นที่หมูบานรอบโครงการศูนยศึกษาฯ ที่เขารับการฝกอบรม ได
นําแนวพระราชดําริไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

  2.3.2 จํานวนประชาชนที่เขามาศึกษาหาความรู และเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ 
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  2.3.3 รอยละของจํานวนโครงการ / กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ มีประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ   

  2.3.4 จํานวนเครือขายในการสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานโครงการฯ 

  2.3.5 จํานวนผูขอรับเอกสารสิ่งพิมพ ภาพถาย วีดิทัศน ซีดี-รอม บทวิทยุ บทโทรทัศน ที่
เผยแพรงานประชาสัมพันธในแตละป 

  2.3.6 รอยละของโครงการประชาสัมพันธ มีการประเมินผลกลุมเปาหมายหลังการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

  2.3.7 จํานวนครั้งของการใชบริการขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบงานและระบบสารสนเทศ 

 3.1 กลยุทธ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบงานและระบบสารสนเทศเปนยุทธศาสตร ที่กําหนดขึ้นเพ่ือ
รองรับการปฏิรูประบบราชการ โดยเปนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน และการบริหาร
จัดการของสํานักงาน กปร. ใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยมุงเนนการทํางาน
เพ่ือมุงสูผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ มีความรวดเร็วและคุมคาภายในสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยมี
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

  3.1.1 การจัดกลุมการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจ 

   ทบทวนและกําหนดโครงสรางการบริหารงานภายในใหสอดคลองกับภารกิจและ
เปาหมายการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นใหมโดยใหทุกสวนสอดคลองและเอ้ืออํานวยประโยชนตอกันในการ
ดําเนินงานเพื่อผลักดันใหองคกรดําเนินไปสูวิสัยทัศนที่ตั้งไว 

  3.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน 
กปร. โดยมีการปรับปรุงแผนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือใชแผนเปนกรอบในการเสริมสรางประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพิจารณากําหนดงบประมาณดําเนินงาน 

  3.1.3 การพัฒนาระบบขอมูลและเครื่องชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผล 

   พัฒนาระบบขอมูลและเครื่องชี้วัดการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
ดานตางๆ ใหเปนมาตรฐานถูกตองแมนยําและเปนปจจุบัน เปนที่ยอมรับของทุกฝายตลอดจนมีความ
สอดคลองกับดัชนีชี้วัดในระดับชาติ เพ่ือใชประโยชนในการวางแผนดําเนินงาน และพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 3.2 เปาประสงค 

  3.2.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในสํานักงานฯ ใหสอดคลองกับภารกิจ 

  3.2.2 ทบทวน กฎ ระเบียบตางๆ ภายในสํานักงานที่เกี่ยวของใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
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  3.2.3 มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  3.2.4 พัฒนาระบบขอมูลและเครื่องชี้วัดการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ดานตางๆ ใหเปนมาตรฐานถูกตองแมนยํา เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

  3.2.5 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 3.3 ตัวชี้วัด 

  3.3.1 มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในที่
สอดคลองกับภารกิจและเสนอผูบริหารพิจารณา 

  3.3.2 มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายในสํานักงานที่
เกี่ยวของใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานและเสนอผูบริหารพิจารณา 

  3.3.3 มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน กปร. และได
สงใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับทราบ 

  3.3.4 มีการประเมินผลการใชตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  3.3.5 พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

  การพัฒนาองคการเรียนรูและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กปร. เปน
ยุทธศาสตรที่สําคัญที่นําไปสูการดําเนินงานอื่นๆ โดยเปนยุทธศาสตรที่เนน “การพัฒนาคน” ใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อนําไปสู “การพัฒนาองคกร” ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กปร.  

 4.1 กลยุทธ 

  4.1.1 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาไปสูองคการเรียนรู 

   1) จัดทําแผนการฝกอบรมบุคลากรในสาขาวิชาเฉพาะวิชาทั่วไปและสหวิทยาการเพื่อ
เพ่ิมความรูและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน กปร. อยางตอเน่ือง 

   2) สรางบุคลากรที่มีความรอบรูเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในลักษณะ
สหวิทยาการ 

   3) แลกเปลี่ยนและสรางเครือขายความรูกับหนวยงานอื่นๆ สถาบันการศึกษาและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูสรางสมประสบการณและมีการถายทอดองคความรูใหม เพ่ือ
ใชประโยชนในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  4.1.2 การสรางกระบวนการทํางานเปนทีม 

   1) ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยเนนการทํางานเปนทีมงาน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานที่
มีความรอบรู ความคิดริเริ่ม ความสามารถ ความคลองตัวและประสิทธิภาพในการทํางาน 
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   2) ปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารและการตัดสินใจรวมทั้งวัฒนธรรมขององคกรใหเกิดการ
กระจายอํานาจการสั่งการเพื่อตอบสนองการดําเนินงานและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหคลองตัวและรวดเร็ว 

  4.1.3 การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล 

   1) สรางระบบการประเมินผลงานใหเปนมาตรฐานโดยมีการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบงานมอบหมายที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบการใหผลตอบแทนเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

   2) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลโดยมีแผนพัมนาระบบบริหารงานบุคคล เปนเครื่องมือ
ในการดําเนินงาน มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่มีมาตรฐานเพื่อสรรหาคนดีคนเกงมาทํางาน 

   3) สรางระบบผูฝกสอนงานในสํานักงาน กปร. โดยมีระบบทีมงานผสมผสานรองรับ
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูงานระหวางบุคลากรทุกสาขาภายในสํานักงาน กปร. 

 4.2 เปาประสงค 

  4.2.1 การปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดําริและดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดําริสามารถดําเนินงานไดถูกตอง ครบถวนสมบรูณและมีประสิทธิภาพสูง 

  4.2.2 บุคลากรสํานักงาน กปร .  ได รับการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความรู ในลักษณะ 
สหวิทยาการ และสามารถนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

  4.2.3 การทํางานเปนทีมงานในลักษณะบูรณาการ 

  4.2.4 บุคลากรของสํานักงาน กปร . มีคุณภาพและและความรูความสามารถสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงาน กปร. โดยรวมเพิ่มขึ้น 

 4.3 ตัวชี้วัด 

  4.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ในรอบป มีผลการประเมินความ
พึงพอใจจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานหลังจากการฝกอบรมแลว 

  4.3.2 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการถายทอดความรูในลักษณะสหวิทยาการ 

  4.3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรม หรือภารกิจของสํานักงานฯ ที่มีการทํางานรวมกันเปนทีมงาน 

  4.3.4 จํานวนกรณีรองเรียน บัตรสนเทหซ่ึงเปนขอขัดแยงระหวางบุคคลภายในสํานักงานลดลง 

  4.3.5 มีแผนแมบทการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสํานักงาน กปร. 

  4.3.6 มีการจัดทีมงานองคกรแหงการเรียนรูภายในสํานักงาน  

  4.3.7 มีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลนํารอง 

 

 



 19 

บทที่ 6 

งบประมาณ 

 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) ไดรับอนุมัติงบประมาณจากงบปกติเพ่ือใชในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดําริ และไดรับงบกลาง จํานวน 2,000 ลานบาทตอป เพ่ือเปนงบประมาณสําหรับสนับสนุนหนวยงานตางๆ 
เพ่ือดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และในปงบประมาณ 2551 เปนตนมาไดรับอนุมัติ
วงเงินงบประมาณในสวนนี้ เพ่ิมเปน 2,300 ลานบาทตอป 

กรอบงบประมาณรายจายลวงหนา (2551 – 2554) 

งบปกต ิ

หนวย : ลานบาท 
งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา* 

แหลงเงิน 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

เงินงบประมาณ 52.8135 58.3327 76.9436 85.0949 91.9269 
- งบบุคลากร 47.0984 52.5988 55.6559 58.8125 62.2326 
- งบดําเนินงาน 5.7151 5.7339 18.5397 22.9848 25.7372 
- งบลงทุน - - 2.7480 3.2976 3.9571 
- เงินชวยเหลือจากตางประเทศ - - - - - 
- เงินและทรัพยสินชวยราชการ - - - - - 
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 52.8135 58.3327 76.9436 85.0949 91.9269 

ที่มา :  เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายปงบประมาณ 2551 เลมที่ 10 
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บทที่ 7 

กลไกการบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ 

 

 ในการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร. ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน เปาประสงค
และยุทธศาสตรที่วางไว จําเปนตองกําหนดกลไกการบริหารแผนไปสูการปฏิบัติใหชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกสวนไดทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
ดําเนินงานตามแผน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคขอขัดของที่
เกิดขึ้นในแตละหวงเวลา โดยกําหนดกลไกการบริหารแผนดังน้ี 

 1. การอํานวยการ ควบคุมดูแล 

  การอํานวยการ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรมี “คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ สํานักงาน กปร.” เปนผูรับผิดชอบ โดยจะมีการจัดตั้ง “คณะทํางานติดตาม 
กํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร” ขึ้น เพ่ือควบคุม เรงรัดและผลักดัน
การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาประสงคที่วางไว 

 2. แผนปฏิบัติราชการ 

 กําหนดใหมีการจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการ” ทั้งในระยะยาวและแผนประจําป เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากร ควบคุม กํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร โดยมีตัวชี้วัดการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 3. ระบบการรายงานผล 

  กําหนดใหมีการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ใน 2 ระดับ ไดแก 

  3.1 ระดับความกาวหนาของแผนยุทธศาสตร 

   เปนการรายงานผลความคืบหนาของการดําเนินงานทุกระยะ 3 เดือน พรอมกับเสนอแนะ
วิธีการแกไขปญหาในการดําเนินงาน (ถามี) หรือเปนการปรับแผนดําเนินงานประจําป 

  3.2 ระดับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร 

   เปนการรายงานผลการดําเนินงานประจําป โดยประเมินผลงานและผลกระทบการ
ดําเนินงานเสนอตอประธาน กปร. 
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 4. ระบบการติดตามประเมินผล 

  4.1 การติดตามผล เปนการติดตามผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรคขอขัดของในการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยคณะทํางานติดตาม กํากับดูแลและประเมินผล และผูบริหารของ
สํานักงาน กปร. 

  4.2 การประเมินผล เปนการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมและประเมินประสิทธิผล 
แตละกลยุทธของแผนยุทธศาสตรวาบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวหรือไม เพียงใด 
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การปรับปรุงการวิเคราะหสถานการณ SWOT Analysis 
จากยุทธศาสตรสํานกังาน กปร. (พ.ศ. 2547 – 2550) 

ปจจัย สถานการณ เดิม ใหม หมายเหตุ 

ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) 1. การไดรับการยอมรับจากภายนอก 1. การไดรับการยอมรับจากภายนอก  
   1.1 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตาง ๆ 

ใหการยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการฯ เปนอยางดี 

 1.1 หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตาง ๆ ใหการยอมรับและใหความรวมมือ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ  

ปรับปรุง 

   1.2 ประชาชนสวนใหญตระหนักถึงความ 
สําคัญของโครงการฯ จึงสงผลใหเกิดความ
รวมมือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ 
อยางเต็มที่ 

 1.2 ประชาชนสวนใหญตระหนักถึงความ 
สําคัญของโครงการฯ จึงสงผลใหเกิดความ
รวมมือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการฯ  

ปรับปรุง 

  2. นโยบายปฏิรูประบบราชการสงผลดีตอการ
จัดโครงสรางและพัฒนาระบบงานทั้งในดาน
บุคลากร/งบประมาณและการบริหารจัดการ 

2. นโยบายปฏิ รูประบบราชการที่ รัฐบาล
ดําเนินมาอยางตอเนื่อง และมีตัวชี้วัดที่
ชัดเจนและเครงครัดมากขึ้น สงผลดีตอการ
พัฒนาสมรรถนะขององคกร 

ปรับปรุง 

  3. นโยบายรัฐบาลเอื้ออํานวยประโยชนตอการ
ทํางานโดยเฉพาะตามที่กําหนดให มีคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ทําใหจําเปน 
ตองมีกลุมงานพัฒนาระบบบริหารในแตละ
หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจชัดเจนเพื่อผลักดันเรื่องนี้ 

3. นโยบายรัฐบาลเอื้ออํานวยประโยชนตอการ
ทํางานโดยเฉพาะตามที่กําหนดให มีคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ทําใหจําเปน 
ตองมีกลุมงานพัฒนาระบบบริหารในแตละ
หนวยงาน ซึ่งมีภารกิจชัดเจนเพื่อผลักดันเรื่องนี้ 

คงไว 

 
 



ปจจัย สถานการณ เดิม ใหม หมายเหตุ 

  4. มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
โดยมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 
2546 เพื่อเปนการสรางแรงผลักดันใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถีทางและวัฒนธรรมการทํางาน
อยางยิ่งจัง 

4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เปนกรอบการปฏิบัติ งานที่ ส งผลใหมี 
การปรับเปลี่ยนวิถีทางและวัฒนธรรมการทํางาน
อยางจริงจัง 

ปรับปรุง 

  5. รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
อยางเพียงพอ 

5. รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
อยางเพียงพอ 

คงไว 

  6. นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมและให
ความสํ าคัญกับการนํ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชทําใหการทํางานรวดเร็ว และ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้ง
ชวยประหยัดวัสดุอุปกรณ 

6. นโยบาย รัฐบาลในการสงเสริมและให
ความสํ าคัญกับการนํ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชทําใหการทํางานรวดเร็ว และ
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้ง
ชวยประหยัดวัสดุอุปกรณ 

คงไว 

  7.   ....... ไมมี ....... 7. นโยบายการปฏิรูประบบราชการ สงผลให
จําเปนตองทบทวน กําหนดโครงสรางการบริหาร
ภายในสํานักงาน กปร. ใหสอดคลองกับภารกิจ
และเปาหมายตามยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. 
เปนโอกาสในการปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
ใหทุกสวนมีแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอเสนอใหม 

 



ปจจัย สถานการณ เดิม ใหม หมายเหตุ 

ปจจัยภายนอก ภัยคุกคาม (Threat) 1. นโยบายการปฏิรูประบบราชการทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของหนวยงาน
ราชการและหนวยงานบางหนวยงานตองยุบ
เลิก บางหนวยงานเกิดขึ้นมาใหม ทําใหเกิด
ปญหาดานการเรียนรูงาน หรือถายโอนงาน
เปน เหตุ ให ก าร ดํ า เนิ นงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนไปอยางลาชางก
วาที่ควร 

1. ผลการปฏิรูประบบราชการทําใหโครงสราง
การบริหารของหนวยงานตาง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลง
ทําใหเกิดปญหาดานการประสานงานและเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ 

ปรับปรุง 

  2. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคตหากเปน
รัฐบาลที่มีเสียงขางมากที่ไมใชพรรคเดิมจะมี
นโยบายที่แตกตางไปอาจทําใหแนวคิดในการ
พัฒนาระบบราชการแตกตางออกไป 

2. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในอนาคตหากมี
น โ ยบายที่ แ ตกต า ง ไปอาจมี ผ ลต อ ก า ร
ปฏิบัติงานของสํานักงาน กปร. 

ปรับปรุง 

  3. การไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ 
อาจลดลงเนื่องจากหนวยงานมีงบประมาณของ
ตนเอง และนโยบายการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น (CEO) สงผลใหการมาปฏิบัติงานได
อยางเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด 

3.   …...................... ยกเลิก 
(ปจจุบันไมมี CEO) 

  4. ผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการทําให
ตองลดอัตรากําลัง และกระทบตอการทํางานทํา
ใหการประสานงานเกิดความลาชา เนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนและยุบหนวยงานหลายหนวย
ทําใหเจาหนาที่ขาดความมั่นใจในการทํางาน 

4.   …...................... ยกเลิก 
(มี พ.ร.บ. ยกเลิก

ระบบซี) 

 



ปจจัย สถานการณ เดิม ใหม หมายเหตุ 

  5. กฎร ะ เบี ยบข อบั ง คั บที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
หนวยงานตาง ๆ เปนอุปสรรคตอการทํางาน 

5. กฎระเบียบขอบังคับของบางหนวยงาน
ลาสมัยไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการฯ 
ได 

ปรับปรุง 

  6. กระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตนทําให
เกิดคานิยมที่ไมเหมาะสม 

6. กระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตนทําให
เกิดคานิยมที่ไมเหมาะสม 

คงไว 

   6.1 เศรษฐกิจทุนนิยมที่เนนการบริโภคทํา
ใหเกิดคานิยมที่เปนอุปสรรคตอระบบเศรษฐกิจ
ในชนบททําใหการขยายผลเพื่อการพัฒนาคน
ใหประหยัดและพึ่งตนเองทําไดยากขึ้น 

 6.1 เศรษฐกิจทุนนิยมที่เนนการบริโภคทํา
ใหเกิดคานิยมที่เปนอุปสรรคตอระบบเศรษฐกิจ
ในชนบททําใหการขยายผลเพื่อการพัฒนาคน
ใหประหยัดและพึ่งตนเองทําไดยากขึ้น 

คงไว 

   6.2 แนวโนมคนรุนใหมใหความสนใจใน
โครงการฯ ลดลง 

 6.2 กระแสโลกาภิวัตนทําใหการนําแนว
พระราชดําริไปประยุกตใชไดยากขึ้น 

ปรับปรุง 

  7. ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงผลใหเกิดการลดอัตรากําลังบุคลากร 

7. ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงผลใหเกิดการลดอัตรากําลังบุคลากร 

คงไว 

  8.   ........ ไมมี ........ 8. การสงเสริมการเกษตรที่คํานึงถึงปริมาณ
มากกวาคุณภาพโดยเรงการเพิ่มผลผลิตเพื่อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทําใหเกิด
การใชปุยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชมากขึ้น 
ซึ่งเปนหลักการที่สวนทางกับแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ขอเสนอใหม 

 
 



ปจจัย สถานการณ เดิม ใหม หมายเหตุ 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) 1. เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีภารกิจสนอง
พระราชดําริ ทําใหการบริหารจัดการไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐอยางตอเนื่องและยอมรับอยาง
กวางขวาง 

1. เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีภารกิจสนอง
พระราชดําริ ทําใหการบริหารจัดการไดรับการ
ยอมรับและความรวมมือจากทุกฝาย และ
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง 

ปรับปรุง 

  2. มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทําใหมีการบริหารงานขอมูลที่
ทันสมัย บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ทําใหเกิดผล
สําเร็จในการทํางานไดในระดับที่นาพอใจ 

2. มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทําใหเอื้อตอการพัฒนาไปสู
การบริหารขอมูลที่ทันสมัย บุคลากรมีโอกาส
ในการพัฒนาตนเองในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานได 

ปรับปรุง 

  3. มีกฎระเบียบภายในสํานักงานที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน มีกฎหมายที่รองรับอํานาจหนาที่ 
รวมทั้งมีการดลขั้นตอนที่ไมจําเปนในระบบ
ราชการออกไป ทําใหการดําเนินการ กระทําได
อยางรวดเร็ว 

3. มีกฎระเบียบภายในสํานักงานที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน มีกฎหมายที่รองรับอํานาจหนาที่ใน
การเปนหนวยงานหลักในการประสานการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดําริอยางชัดเจน รวมทั้งมีการลดขั้นตอนที่ไม
จําเปนในระบบราชการออกไป  ทําใหการ
ดําเนินงานกระทําไดอยางรวดเร็ว 

ปรับปรุง 

  4. มีความพรอมดานเครื่องมือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน แตยังตองจัดหาเพิ่มเติมใหมี
จํานวนมากขึ้น และมีความทันสมัยตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. มีความพรอมดานเครื่องมือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานและมีความทันสมัยตามสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปรับปรุง 

 
 



ปจจัย สถานการณ เดิม ใหม หมายเหตุ 

  5. เนื่องจากโครงสรางองคกรขนาดเล็ก ทําให
ไมมีปญหาดานงบประมาณ เพราะสํานักงาน
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบ
กลางได 

5. เนื่องจากมีงบประมาณงบกลางรองรับจึงไม
มีปญหาในการใชงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการสํานักงานฯ 

ปรับปรุง 

  6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ 
และมีระบบการตรวจสอบภายในที่คอนขาง
ชัดเจน 

6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ 
และมีระบบการตรวจสอบภายในที่คอนขาง
ชัดเจน 

คงไว 

  7. มีระบบการประชาสัมพันธภายในสํานักงาน 
อยูในระดับดี เพราะองคกรมีขนาดไมใหญ
เกินไป มีบุคลากรจํานวนไมมาก สามารถ
สื่อสารกันไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง 

7. เปนองคกรขนาดเล็กจึงเอื้ออํานวยให
สามารถประชาสัมพันธภายในองคกรได
อยางทั่วถึง 

ปรับปรุง 

  8. มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเปน
ระยะ ๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งแผนการพัฒนา
ใหสํานักงานเปน “องคกรแหงการเรียนรู” ที่มี
ประสิทธิภาพ 

8. มีการวิเคราะหและวางระบบสมรรถนะ
เปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุง 

  9. บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเปนอยางดี อาทิ 
นโยบาย 5 ส. และนโยบายประหยัดพลังงาน 
เปนตน 

9. บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเปนอยางดี 

ปรับปรุง 
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ปจจัยภายใน จุดออน (Weakness) 1. บุคลากรบางสวนยังขาดพื้นฐานทางวิชาการ
และความชํานาญในทักษะตาง ๆ ที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรบางสวนยังขาดความรอบรู 
รอบคอบ ขาดพื้นฐานทางวิชาการและความ
ชํานาญในทักษะตาง ๆ  ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง 

  2. ยังขาดกลไกที่ดีในการสนับสนุนงานในแตละ
ระดับ 

2. ยังขาดกลไกที่ดีในการสนับสนุนงานในแตละ
ระดับ และขาดความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุง 

ปรับปรุง 

  3. บุคลากรบางสวนยังขาดความสามัคคีและ
ความมุงมั่นที่จะทํางานของตนใหดีที่สุด ขาด
การหมั่นพัฒนาตนเองเทาที่ควร และขาด
จิตสํานึกในการมีสวนรวมเพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการที่เปนประโยชนตอสวนรวม 

3.   ............................. ยกเลิก 

  4. การบริหารจัดการสวนใหญยังเปนการสั่ง
การจากสวนบน ทําใหระบบการบริหารยังไม
กระจายอํานาจเทาที่ควร 

4. สายการบังคับบัญชาที่ยาวไปทําใหไม
สอดคลองในการปฏิบัติงาน บางครั้งทําให
การปฏิบัติงานบางอยางลาชากวาที่ควรเปน 

ปรับปรุง 

  5.   ....... ไมมี ....... 5. บุคลากรสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญของ
การที่หนวยงานตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เชน การจัดทําแผน 
ปฏิบัติตามภารกิจที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กําหนด 

ขอเสนอใหม 
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  6.   ....... ไมมี ....... 6. การถ ายทอดองค คว ามรู ที่ เ ป น  Tacit 
Knowledge มีนอย 

ขอเสนอใหม 

  7.   ....... ไมมี ....... 7. หนวยงานยังตองพัฒนาและใชประโยชน
จากความสามัคคีและความมุงมั่นที่จะทํางาน
ของตนใหดีที่สุด และยังตองเรงสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองใหมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอใหม 

 



 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร 

 



หนวยงานรบัผิดชอบตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยงานรบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาระบบบริหาร 
การจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1. จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงาน  
2. รอยละของโครงการ / กิจกรรม ไดรับการเสนอขออนุมัติการดําเนินงานภายใน 

เวลาที่กําหนด 
3. รอยละของฎีกาไดรับการพิจารณาภายในเวลาที่กําหนด 

 
ปร. 1 – 4 
กผว. 

ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางการเรียนรู
และขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ 

1. รอยละของครัวเรือนในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่เขารับการฝกอบรม ไดนําแนวพระราชดําริไปใชประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ 

2. จํานวนประชาชนที่เขามาศึกษาหาความรู และเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. รอยละของจํานวนโครงการ / กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดเขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ  

4. จํานวนเครือขายในการสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานโครงการฯ 
5. จํานวนผูขอรับเอกสารสิ่ ง พิมพ  ภาพถาย  วี ดิทัศน  ซี ดี  วี ซี ดี  บทวิทยุ  

บทโทรทัศน ที่เผยแพรงานประชาสัมพันธในแตละป 
6. รอยละของโครงการประชาสัมพันธ มีการประเมินผลกลุมเปาหมายหลังการ

เผยแพรประชาสัมพันธ 
7. จํานวนครั้งของการใชบริการขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ 

 
 
 
 

ปร. 1 – 4 
กปส. 
ศสท. 
กผว. 

 



ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยงานรบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาโครงสราง
ระบบงานและระบบสารสนเทศ 

1. มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายใน
ที่สอดคลองกับภารกิจและเสนอผูบริหารพิจารณา  

2. มีคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและแกไขปรับปรุงกฎระเบียบภายใน
สํานักงานที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการปฏิบัติงานและเสนอผูบริหารพิจารณา 

3. มีแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน 
กปร. และไดสงใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับทราบ 

4. มีการประเมินผลการใชตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

 
 
 

กกล. 
ศสท. 
กตผ. 

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการเรียนรูและ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

1. รอยละของบุคลากรที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ในรอบป มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผูบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานหลังจากการ 
ฝกอบรมแลว 

2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการถายทอดความรูในลักษณะสหวิทยาการ 
3. จํานวนโครงการ / กิจกรรม หรือภารกิจของสํานักงานฯ ที่มีการทํางานรวมกัน

เปนทีมงาน 
4. จํานวนกรณีรองเรียน บัตรสนเทห ซึ่งเปนขอขัดแยงระหวางบุคคลภายใน

สํานักงานลดลง 
5. มีแผนแมบทการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรสํานักงาน กปร. 
6. มีการจัดทีมงานองคกรแหงการเรียนรูภายในสํานักงาน  
7. มีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลนํารอง 

 
 
 

กกล. 
กพบ. 

 


