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บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(ส�ำนักงำน	กปร.)	ก�ำหนด

แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	ขึ้น	มิใช่เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	ที่ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำร

ต้องจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ	๔	ปีเท่ำนั้น	แต่เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสนองพระรำชด�ำริ	 กำรขยำยผลโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นไปตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิผล

สูงสุด	น�ำมำซึ่งประโยชน์สุขของประชำชน

	 ในกำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	เป็นกำรด�ำเนินกำรสนอง

พระรำชด�ำริพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศ์	 โดยเน้นกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	จึงให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรจัดท�ำแผน	กำรขับเคลื่อน	และกำรก�ำกับติดตำมผลที่สะท้อนประโยชน์สุขของประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม

	 กำรก�ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับควำมสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อน	

“ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง”	 ทีม่กีำรระบเุป็นหน่ึงในหลกักำรส�ำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ดังปรำกฏในมำตรำ	๗๕	วรรค	๑	และมำตรำ	๒๕๗	วรรค	๑	รวมทั้ง	เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ขององค์กำรสหประชำชำติ	กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	๒๐	ปี 

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ที่	๔	ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม	

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	รวมทั้งแนวทำงของแผนบูรณำกำร

งบประมำณ

	 ด้วยเหตุนี้	 กระบวนกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้	 จึงเน้นควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมจำกภำครัฐ	

ภำคเอกชน/องค์กรเอกชน	ภำคกำรศึกษำ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภำคประชำชน	ผ่ำนกำรระดมสมอง

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	กปร.	จ�ำนวน	๑๔๐	คน	(วันที่	๑๖	ธันวำคม	๒๕๕๙)	กำรสัมภำษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 

๒๘	หน่วยงำน	(ระหว่ำงเดือนมกรำคม	–	กรกฎำคม	๒๕๖๐)	กำรสนทนำกลุ่ม	๒	กลุ่มๆ	ละ	๓๐	คน	(วันที่	๒	สิงหำคม	

๒๕๖๐)	 กำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้บริหำรส�ำนักงำน	 กปร.	 ๓๐	 คน	 (วันที่	 ๑๖	 สิงหำคม	 ๒๕๖๐)	 และกำรประชุม

พิจำรณำร่ำงแผน	๑๒๐	คน	(วันที่	๒๕	สิงหำคม	๒๕๖๐)	เพื่อก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ที่สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจและ

บูรณำกำรศักยภำพของทุกภำคส่วนมำเป็นกลไกกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนสนองพระรำชด�ำริได้อย่ำงเต็มก�ำลัง

 กำรประเมินสถำนกำรณ์แวดล้อมและแนวโน้มของโลกและของประเทศไทย	พบว่ำสถำนกำรณ์ในโลก

ยังต้องเผชิญกับปัญหำควำมขัดแย้งและควำมมั่นคง	 กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย	 กำรแพร่ขยำยวัฒนธรรมแบบไร้พรมแดน	

กำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจทั้งในรูปแบบกำรรวมกลุ่มและกำรค้ำออนไลน์	อันน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 ขณะที่ประเทศไทยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ

และหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	เนือ่งจำกต้องรบัมอืกบัสถำนกำรณ์กำรเข้ำสูส่งัคมสงูวยัอย่ำงสมบรูณ์	ภำวะหนีส้นิ

และกำรด้อยประสิทธิภำพกำรผลิตในภำคกำรเกษตร	ภำวะควำมเหลื่อมล�้ำควำมไม่เป็นธรรมในสังคม	กำรศึกษำที่ต้อง

พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ	เมื่อประเมินปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร	(SWOT	Analysis)	พบว่ำ

กแผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)



 ผลจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยนอกและปัจจัยแวดล้อมภำยในองค์กร	 (SWOT	 Analysis)	 เมื่อน�ำมำ

ประมวลควำมสอดคล้อง	 (TOWS	 Analysis)	 ท�ำให้ได้ประเด็นส�ำหรับกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์	 คือ	 กำรสืบสำนงำน

ตำมแนวพระรำชด�ำริ	และกำรขยำยผลต่อยอด	โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ	“คน	องค์ควำมรู้	และระบบ”	น�ำมำ

ซึ่งกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	เป้ำประสงค์หลัก	และยุทธศำสตร์	ดังนี้

	 ๑.	 วิสัยทัศน์ของส�ำนักงำน	กปร.	คือ“หน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริที่มีประสิทธิภำพ

เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน”

	 ๒.	 วิสยัทศัน์ของแผนยทุธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบบัที	่๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	คอื	“สืบสำนพระรำชปณธิำน	

และขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ”

	 ๓.	 เป้ำประสงค์หลกั	คอื	๑)	เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำนตำมแนวพระรำชด�ำรแิละโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ๒)	 เป็นคลังควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	๓)	เป็นหน่วยงำนที่มีระบบที่ดีและมีประสิทธิภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือ

ในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

โอก�ส (Opportunities)

	 ควำมจงรักภักดีท�ำให้สนใจแนวพระรำชด�ำริ

 ควำมสนใจใน	“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	

ทั้งระดับประเทศและระดับสำกล

 อำเซยีนเป็นภูมิภำคแห่งปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ	เพิม่ช่องทำง	

เผยแพร่

 กำรก�ำหนดให้	“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  

เป็นหนึ่งในหลักกำรส�ำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง	

รำชอำณำจักรไทย	

	 กำรยอมรับส�ำนักงำน	กปร.	ในด้ำนบทบำท	

กำรประสำนงำน

จุดแข็ง (Strengths)

	 ควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ

	 ควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

	 กำรยอมรับภำพลักษณ์

	 โครงสร้ำงกำรบริหำรชัดเจน	ผู้บริหำรมีควำมรู้	

และประสบกำรณ์สูง

	 ควำมยืดหยุ่นและควำมคล่องตัว

	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนมีควำมจงรักภักดีและพร้อม	

ท�ำงำน

ภ�วะคุกค�ม/อุปสรรค (Threats)

	 กำรเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน

	 ระบบเศรษฐกิจที่เน้นบริโภคนิยม

	 กำรศึกษำที่ไม่มีคุณภำพ

	 ควำมขัดแย้งในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ควำมรุนแรง

	 กำรขำดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงเกี่ยวกับปรัชญำ

ของเศรษฐกิจ

	 ข้อจ�ำกัดด้ำนภำษำและควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งของเจ้ำ

หน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	

	 กำรขำดควำมเชื่อมโยงและขำดควำมต่อเนื่องของ

ข้อมูลกำรด�ำเนินโครงกำร

จุดอ่อน (Weaknesses)

	 อตัรำบคุลำกรระดบัปฏบิตักิำรไม่เพยีงพอ	 ต้องกำร

กำรพัฒนำ	โดยเฉพำะสมรรถนะกำรแก้ปัญหำ	

และตัดสินใจ

	 กำรถ่ำยทอดงำน	กำรจัดเวลำ	และสถำนที่ใน	

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กรยังจ�ำกัด

	 ระบบประสำนงำนยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร	

	 ระบบข้อมูลสำรสนเทศยังไม่มีควำมหลำกหลำย

	 ระบบกำรติดตำมประเมินผลและตัวชี้วัดส่วนใหญ่

เน้นเชิงปริมำณ
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	 ๔.	 แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	ประกอบด้วย	๓	ยุทธศำสตร์หลัก	ได้แก่

	 	 ๔.๑	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

	 	 	 ๑)	 กำรพัฒนำระบบส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ

	 	 	 ๒)	 กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรด้ำนควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และทักษะกำรแก้ปัญหำ

	 	 	 ๓)	 กำรสร้ำงเสริมควำมเป็นทีมและกำรมีส่วนร่วม	

	 	 	 ๔)	 กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภำพ

	 	 ๔.๒	 ยุทธศำสตร์กำรเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

	 	 	 ๑)	 กำรสังเครำะห์และบูรณำกำรองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริบนฐำนกำรวิจัยและพัฒนำ	

	 	 	 ๒)	 กำรจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลควำมส�ำเร็จในกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริไปใช้เพื่อกำรพัฒนำ	

	 	 	 ๓)	 กำรขยำยเครือข่ำยขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	

	 	 	 ๔)	 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ

	 	 ๔.๓	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบและสมรรถนะในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสนองพระรำชด�ำริ

	 	 	 ๑)	 กำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรประสำนและติดตำมกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 ๒)	 กำรพัฒนำทีมมืออำชีพประสำนควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

	 	 	 ๓)	 กำรพัฒนำพ้ืนท่ีกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและก�ำกับกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ที่ก�ำหนดไว้	ส�ำนักงำน	กปร.	จึงให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	 แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 กำรเชื่อมโยง

กบัแผนอืน่ๆ	กำรจัดท�ำแผนปฏบัิตริำชกำรระยะ	๔	ปีและแผนประจ�ำปี	กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลท้ังระดบัอ�ำนวยกำร

และปฏิบัติกำร	 กำรก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลรำยไตรมำสและประจ�ำปี	 ติดตำมผลตำมตัวชี้วัด	 และประเมินผล

ระยะครึ่งแผนและครึ่งปีสุดท้ำยของแผน	ทั้งนี้	เป็นกำรปฏิบัติงำนบนฐำนค่ำนิยมของส�ำนักงำน	กปร.	คือ

  “จงรักและภักดี ซื่อสัตย์สุจริต ส�มัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน”

คแผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)





คำ�นำ�

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(ส�ำนักงำน	กปร.)	ในฐำนะ

หน่วยงำนกลำงในกำรประสำน	สนับสนุน	ติดตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ได้จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ของ

ส�ำนักงำน	กปร.	ขึ้น	เพื่อเป็นกรอบในกำรด�ำเนินงำน	ส�ำหรับกำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	๕	

(พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔)	 ค�ำนึงถึงบริบทที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	 และควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

(Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 ขององค์กำรสหประชำชำติ	 กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	 ๒๐	 ปี	

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	แนวทำงของแผนบูรณำกำรงบประมำณ

ลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์	ทั้งนี้	แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	ประกอบด้วย 

๓	ยุทธศำสตร์หลัก	ได้แก่

	 ยุทธศำสตร์ที่	๑	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

	 ยุทธศำสตร์ที่	๒	 ยุทธศำสตร์กำรเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

	 ยุทธศำสตร์ที่	๓	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบและสมรรถนะในกำรประสำนควำมร่วมมือ	 	 	

	 	 	 เพื่อสนองพระรำชด�ำริ

 กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน	กปร.	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง	จึงมีกำรรับฟังควำมเห็นจำกทุกภำคส่วน	ทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน/องค์กรเอกชน	ภำคกำรศึกษำ	และ

ประชำชน	 เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์สำมำรถตอบสนองต่อสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง	 และเหมำะสมกับกำรพัฒนำ

ตำมแนวพระรำชด�ำริ

 ส�ำนักงำน	กปร.	หวังว่ำ	แผนยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน	กปร.	จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท�ำแผนงำนและ

กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	เพื่อบูรณำกำร

กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริอย่ำงมีประสิทธิภำพท่ีมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องท้ังในมิติของเป้ำหมำย

โครงกำร	งบประมำณ	บุคลำกร	และระยะเวลำ	น�ำมำซึ่งประสิทธิผลและกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำร่วมกัน	คือ	

ประโยชน์สุขของประชำชน

จแผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)



ส�รบัญ

  หน้�

บทสรุปผู้บริห�ร ก

คำ�นำ�  จ

ส�รบัญ  ฉ

บทที่ ๑ บทนำ� ๑

บทที่ ๒ ก�รประเมินสถ�นก�รณ์ ๗

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�ประสงค์หลัก และนโยบ�ยกำ�กับองค์กรที่ด ี ๑๕

บทที่ ๔ ยุทธศ�สตร์ สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ๑๙

บทที่ ๕ ก�รบริห�รแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ ๓๓

ภ�คผนวก :  ๓๗

ภ�คผนวก ๑ ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ๓๗

 ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๗  - ๒๕๖๐)

ภ�คผนวก ๒ แผนปฏิบัติร�ชก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ๖๑

 ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๔)

ฉ แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)



ยุ ท
 ธ 

ศ �
 ส 

ต ร์
 ท่ี  ๑     

  ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๑       
ยุ ท ธ ศ � ส ต 

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒

บทที่ ๑ บทนํา





3แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

บทที่ ๑

บทนำ�

หลักก�รและเหตุผล
	 จำกบทบัญญัติของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	

ที่ก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ	๔	ปี	และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี	 เพื่อใช้เป็น	

กรอบแนวทำงปฏิบัติรำชกำร	มุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน

	 แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	 ๔	 (พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	 เป็นแผนยุทธศำสตร์ที่มุ่งกำรบริหำร

จัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร	และกำรขยำยผลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพรรำชด�ำริ	กำรขยำยผล

กำรด�ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่อเนื่องมำจำกแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	 กปร.	 ฉบับที่	 ๓ 

โดยเน้น	“กำรคิดและท�ำตำมแบบหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	รวมถึงกำรเตรียมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน

 อย่ำงไรกด็	ีคณะรฐัมนตรมีมีตเิดอืนตลุำคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	เร่ืองแนวทำงกำรจัดท�ำงบประมำณลกัษณะบรูณำกำร

เชงิยทุธศำสตร์	 (Agenda)	 โดยก�ำหนดให้หน่วยรำชกำรจดัท�ำแผนงำนบรูณำกำรทีส่อดคล้องตำมกรอบยทุธศำสตร์ชำติ

ระยะ	๒๐	ปี	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	นโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล	

และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อใช้แผนบูรณำกำรเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ

ตำมเป้ำหมำยเชงิยทุธศำสตร์ทีก่�ำหนดไว้	กำรก�ำหนดแผนยทุธศำสตร์	ส�ำนกังำน	กปร.	ฉบบัที	่๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	

จงึต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัท�ำแผนในลกัษณะบรูณำกำร	ทัง้ในมติยิทุธศำสตร์	(Agenda)	มติหิน่วยงำน	(Function)	

และมิติพื้นที่	(Area)

 นอกจำกระเบยีบรำชกำรทีม่ผีลต่อกำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์แล้ว	สภำวกำรณ์ผนัผวนทำงเศรษฐกจิและสงัคม

ที่ท้ำทำยชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนไทย	ขณะนี้ยังมีปัญหำเชิงคุณภำพ	ได้แก่	คุณภำพคน	คุณภำพกำรศึกษำ	คุณภำพ

กำรบรกิำรสำธำรณะ	ส่งผลให้สงัคมไทยยงัเผชญิกบัปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคม	ส�ำนกังำน	กปร.	จงึให้ควำมส�ำคัญ

กบักำรเตรยีมควำมพร้อมและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏบิตังิำนเชงิยทุธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ	เพือ่สำมำรถสนองพระรำชด�ำริ

อย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิสมัฤทธผิลทีน่�ำมำซึง่ประโยชน์สขุแก่คนไทยอย่ำงมัน่คง	สมดุล	และย่ังยืน	โดยมสีำระส�ำคญั 

ดังนี้

 ๑. หลักก�ร 
  ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำนสนองพระรำชด�ำร	ิ เป็นหลกักำรส�ำคญัของกำรปฏบิตัริำชกำร

ของส�ำนักงำน	กปร.	นับตั้งแต่ก่อตั้งส�ำนักงำน

  กำรก�ำหนดเป้ำหมำยและตวัชีวั้ดของแผนยทุธศำสตร์ฯ	ให้ควำมส�ำคญักบัควำมสอดคล้องกบั	“ปรชัญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง”	รวมทั้ง	เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ขององค์กำร

สหประชำชำติ	กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	

ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	รวมทั้งแนวทำงของแผนบูรณำกำรงบประมำณ



4 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

  กระบวนกำรควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมจำกภำครัฐ	ภำคเอกชน/องค์กรเอกชน	ภำคกำรศึกษำ	และ

ภำคประชำชน	เป็นแนวทำงส�ำคัญในกำรบูรณำกำรศักยภำพของทุกภำคส่วนมำเป็นกลไกกำรสนับสนุนกำรท�ำงำน	

 ๒. จุดเปลี่ยนสำ�คัญ
	 	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 ก�ำหนดให้	 “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	

เป็นหนึ่งในหลักกำรส�ำคัญดังปรำกฏในมำตรำ	๗๕	วรรค	๑	และมำตรำ	๒๕๗	วรรค	๑	จึงถือเป็นพันธกิจส�ำคัญของ

ส�ำนกังำน	กปร.	ในกำรด�ำเนนิงำนสนองแนวพระรำชด�ำรแิละขบัเคลือ่นปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงให้เกดิสมัฤทธผิล

	 	 กำรก�ำหนดกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	ของประเทศไทย	 เป็นกรอบ

ส�ำหรับเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ	 ส่งผลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยและแผน 

กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐส่งผลต่อกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่น�ำมำซ่ึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของ

กำรพัฒนำ	รวมทั้งกำรก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร	กำรจัดสรรงบประมำณ	รวมทั้ง	ระบบติดตำมกำรประเมิน

ผลกำรปฏิบัติรำชกำร	ทั้งนี้	ส�ำนักงำน	กปร.	น่ำจะมีบทบำทสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตอบสนองยุทธศำสตร์ที่	๔	ด้ำน

กำรสร้ำงโอกำส	ควำมเสมอภำค	และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม

  กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำเชิงพื้นที่	 ทั้งระดับจังหวัด	 ภำค	 และเมือง	 ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 ส่งผลต่อกำรก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติและ

ก�ำกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

  กำรสนับสนุนจำกรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยให้ควำมส�ำคัญ

ในกำรพัฒนำระดับพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำนถึงระดับจังหวัด	 ตัวอย่ำงเช่น	 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวย

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน	เพื่อก�ำหนดกรอบนโยบำยและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำ

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรฯ	น�ำมำซึ่งกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์

บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	ส่งผลต่อกำรก�ำหนด

พื้นที่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ

	 	 ควำมต้องกำรข้อมูลสำรสนเทศในกำรจัดกำรศึกษำ	 เรียนรู้	 และประยุกต์ใช้เพื่อสืบสำนและเผยแพร่

แนวพระรำชด�ำริจำกทุกภำคส่วน	 ส่งผลต่อกำรวำงแผนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง

และชัดเจน

 ๓. ประเด็นก�รพัฒน�หลักที่สำ�คัญ
	 	 บทบำทที่คำดหวังต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

(ส�ำนักงำน	 กปร.)	 ที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	

Goals:	SDGs)	ขององค์กำรสหประชำชำติ	กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	 รวมทั้งแนวทำงของแผนบูรณำกำรงบประมำณ	

ได้แก่
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  ๓.๑ ก�รสนับสนุนสถ�บันหลักของช�ติและก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคง

	 	 	 จำกพนัธกจิหลกัของส�ำนกังำน	กปร.	คอื	เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรบัและประมวลผลพระรำชด�ำริ	

เพื่อกำรประสำนกำรด�ำเนินงำน	 กำรเผยแพร่และขยำยผล	 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร	ิส่งเสรมิกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำริอย่ำงมปีระสทิธภิำพและสมัฤทธผิล	เพือ่ประโยชน์สขุของประชำชน 

ควำมมั่นคงของประเทศ	และเทิดทูนไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์

  ๓.๒ ก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดีและคว�มอยู่ดีมีสุขของประช�ชน

	 	 	 คณุภำพชวีติทีด่แีละควำมอยูด่มีสีขุของประชำชน	เป็นเป้ำหมำยส�ำคญัของโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริ	 ดังนั้น	 กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมภำคเกษตรให้เป็นฐำนกำรผลิตอำหำรที่มั่นคงและปลอดภัย	

เพ่ิมผลิตภำพกำรผลิต	ด้วยกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรและบ�ำรุงรักษำ

ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับกำรผลิตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน	 อันน�ำมำซึ่งกำรขจัดควำมยำกจน 

ลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม	 กระจำยโอกำสกำรเข้ำถึงทรัพยำกร	 สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร	 และท่ีส�ำคัญคือ	

สร้ำงควำมเป็นธรรมส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน

  ๓.๓ ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ผ่�นก�รวิจัยและพัฒน�

   กำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้เป็นสิ่งส�ำคัญ	 โดยเฉพำะกำรวิจัยควำมรู้

และนวตักรรมทีเ่หมำะสมกบั	“ภมูสิงัคม”	เพือ่สำมำรถน�ำแนวพระรำชด�ำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำง	“เข้ำใจ	เข้ำถงึ	พัฒนำ” 

และขยำยผลองค์ควำมรู้อย่ำงถูกต้องและทั่วถึง	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในรูปแบบเครือข่ำยระหว่ำง	

หน่วยวิจัยภำครัฐ	หน่วยวิจัยภำคเอกชน	สถำบันกำรศึกษำ	และแหล่งเรียนรู้ชุมชน	จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ

  ๓.๔ ก�รพัฒน�คนบนฐ�นคว�มรู้

	 	 	 “คน”	เป็นเป้ำหมำยของกำรพฒันำ	เพรำะคนทีม่คีวำมคดิ	ศกัยภำพ	และควำมรบัผดิชอบ	นบัเป็น

รำกฐำนที่มั่นคงของชุมชน	สังคม	กำรส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้	กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์	จะท�ำให้

คนไทยเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของตนเอง	ศึกษำโอกำสควำมส�ำเร็จบนฐำนทรัพยำกรของตนเอง	และสำมำรถแก้ปัญหำ

ด้วยตนเองบนฐำนควำมร่วมมือในลักษณะ	“ระเบิดจำกข้ำงใน”

  ๓.๕ ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน

	 	 	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดิน	น�้ำ	ป่ำ	และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน	กำรพัฒนำควำมอุดมสมบูรณ์

ของดินและส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรใช้ที่ดิน	 กำรดูแลอนุรักษ์ป่ำไม้และแหล่งต้นน�้ำ	 กำรพัฒนำแหล่งน�้ำและ

ส่งเสริมกำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 กำรแสวงหำพลังงำนทำงเลือกที่เหมำะสม	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำงำน

บนฐำนควำมร่วมมือของชุมชนและหน่วยงำนภำครัฐ

  ๓.๖ ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจฐ�นร�กและชุมชน

   กำรส่งเสรมิกำรผลติและกำรบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	 กำรรกัษำควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ

ของทรัพยำกรเพื่อควำมมั่นคงในกำรผลิตและบริโภค	กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเหมำะสม	 กำรขยำยผลควำมส�ำเร็จของกำรประกอบกำรบนฐำนควำมพอเพียงเพื่อควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ

ฐำนรำก	น�ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของชุมชน
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 ๔. เป้�หม�ยก�รพัฒน�
	 	 ๔.๑	 ควำมมั่นคงของชำติ	ควำมเชื่อมั่นในสถำบันหลักของชำติ	ลดควำมขัดแย้งและปัญหำควำมรุนแรง

ในสังคม

	 	 ๔.๒	 ประชำชนด�ำเนินชีวิตตำมแนวพระรำชด�ำริและตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	มีควำม

รับผิดชอบและท�ำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

	 	 ๔.๓	 องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

ในกำรน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำทั้งระดับประเทศและระดับสำกล

	 	 ๔.๔	 เศรษฐกิจชำติเข้มแข็ง	 เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง	 ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ

ลดลง	ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกร	กำรประกอบอำชีพ	และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

	 	 ๔.๕	 ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์	 ควำมมั่นคงทำงอำหำร	 ควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมหลำก

หลำยทำงชีวภำพเพื่อเป็นทุนทรัพยำกรกำรผลิตอย่ำงยั่งยืน



ยุ ท
 ธ 

ศ �
 ส 

ต ร์
 ท่ี  ๑     

  ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๑       
ยุ ท ธ ศ � ส ต 

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒

บทที่ ๒ การประเมินสถานการณ์
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บทที่ ๒
ก�รประเมินสถ�นก�รณ์

 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง	ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ	ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมือง
กำรปกครอง	ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	เทคโนโลยีสำรสนเทศ		วัฒนธรรม	และกำรศึกษำ	ส่งผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริของส�ำนักงำน	กปร.	ทั้งในปัจจุบันและอนำคต	ในกำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์
กำรด�ำเนนิงำนส�ำนกังำน	กปร.	ฉบบัที	่๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	จงึให้ควำมส�ำคญักบักำรประเมนิสถำนกำรณ์แวดล้อม
และแนวโน้มของโลกและของประเทศไทย	กำรประเมินปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร	(SWOT	Analysis)	ทั้งจุดแข็ง 

(Strengths)	จดุอ่อน	(Weaknesses)	โอกำส	(Opportunities)	ภำวะคกุคำม/อปุสรรค	(Threats)	สรปุสำระส�ำคญัได้ดงันี้

 ๑. สถ�นก�รณ์และแนวโน้มโลก
  ๑.๑ คว�มรุนแรงและคว�มมั่นคง 
   กำรแย่งชงิทรพัยำกร	ควำมขดัแย้งระหว่ำงประเทศด้ำนอำณำเขต	กำรอ้ำงสทิธทิบัซ้อน	กำรใช้อ�ำนำจ
ทำงทหำรและทำงเศรษฐกิจแทรกแซงกิจกำรภำยในของประเทศต่ำงๆ	ท�ำให้มีแนวโน้มของกำรก่อกำรร้ำย	อำชญำกรรม
ข้ำมชำติ	และอำชญำกรรมทำงไซเบอร์ทวีควำมรุนแรงและเพิ่มจ�ำนวนขึ้น
  ๑.๒ ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัย 
	 	 	 โครงสร้ำงประชำกรของประเทศต่ำงๆ	 ทั่วโลกโดยเฉพำะประเทศที่พัฒนำแล้ว	 สะท้อนกำรเข้ำสู่
สังคมสูงวัย	ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะควำมต้องกำรในกำรบริโภคและกำรบริกำร	กำรสำธำรณสุข	และอำจ
กระทบต่อสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
  ๑.๓ ก�รแพร่ขย�ยและก�รเลื่อนไหลท�งวัฒนธรรมแบบไร้พรมแดน 
   โลกำภิวัตน์ไร้พรมแดน	 ลดข้อจ�ำกัดด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้คนในโลก	 ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน 
แพร่ขยำย	และกำรเลื่อนไหลทำงวัฒนธรรม
  ๑.๔ ก�รขย�ยตัวของระบบเศรษฐกิจ
   กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำในทุกภูมิภำคของโลกส่งผลต่อรูปแบบกำรผลิตและ
กำรบริโภค	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ	 ส่งผลต่อวิถีกำรด�ำรงชีวิตและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 รวมทั้ง	
กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่มีทักษะและกึ่งทักษะ
  ๑.๕ สถ�นก�รณ์ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 
   กำรขับเคลือ่นเพือ่เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืในปี	ค.ศ.	๒๐๓๐	ขององค์กำรสหประชำชำต	ิท�ำให้เกดิ
กระแสกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล	ทั้งในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

 ๒. สถ�นก�รณ์และแนวโน้มของประเทศไทย
  ๒.๑ ก�รน้อมนำ� “ก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริและปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” ม�ใช้ใน
ก�รพัฒน�ประเทศ
   “กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นหลักกำรส�ำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศ	นับตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม	ฉบับที่	๙	–	๑๒	อย่ำงต่อเนื่อง	รวมทั้ง	กำรส่งเสริม

กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยรัฐบำลจัดต้ังส�ำนักงำนขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 (สปพ.)	 พร้อมกับสนับสนุนให้มีแผนยุทธศำสตร์และงบประมำณเพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อน
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  ๒.๒ ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัย 
  	 รำยงำนสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ของคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ	 (กผส.)	
ซึ่งจัดท�ำโดย	มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย	(มส.ผส.)	แสดงให้เห็นว่ำ	ประชำกรไทยจ�ำนวน	๖๕.๑	ล้ำนคน 
(ไม่นับรวมแรงงำนข้ำมชำติจำกประเทศ	เพื่อนบ้ำนอีกประมำณ	๓	ล้ำนคน)	เป็นประชำกรอำยุ	๖๐	ปีขึ้นไป	๑๑	ล้ำนคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ	๑๖	ของประชำกรทั้งหมด	ประเด็นส�ำคัญคือ	ขณะนี้ประชำกรไทยสูงวัยเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่ำงมำก	
ประเทศไทยได้กลำยเป็นสังคมสูงวัยมำตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	และตำมกำรคำดประมำณประชำกรของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิ ประเทศไทยจะกลำยเป็นสงัคมสงูวยัอย่ำงสมบรูณ์	 คอืมสัีดส่วน
ประชำกรอำย	ุ๖๐	ปีขึน้ไปสงูถงึร้อยละ	๒๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	และจะเป็นสงัคมสงูวยัระดับสดุยอดเมือ่มสีดัส่วนประชำกร
อำยุ	๖๐	ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ	๒๘	ในปี	พ.ศ.	๒๕๗๔
  ๒.๓ สถ�นก�รณ์ก�รเกษตรของไทย 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เดินหน้ำยกระดับไทยเป็นผู้น�ำเกษตรอินทรีย์ในอำเซียน	รุกขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์พัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ตั้งเป้ำหมำยในกำรขยำยพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ไม่น้อยกว่ำ	๖๐๐,๐๐๐	ไร่	พร้อมกบัส่งเสรมิเกษตรกรทีท่�ำเกษตรอนิทรีย์ไม่น้อยกว่ำ	๓๐,๐๐๐	รำย	ภำยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔ 
อย่ำงไรก็ตำม	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตรรำยงำนสถำนกำรณ์ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ลดพืน้ทีเ่พำะปลกู
ทำงกำรเกษตร	 และหันไปปลูกพืชที่ทนแล้ง	 ใช้น�้ำน้อย	 ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำ	 แต่ที่น่ำเป็นห่วงคือ	 เกษตรกรไทยมี
ภำวะหนี้สิน	แม้ว่ำยอดหนี้สินของครัวเรือนเกษตรจะมีค่ำเฉลี่ยต�่ำกว่ำยอดหนี้สินครัวเรือนทั้งประเทศ	แต่กลับมีอัตรำ
กำรขยำยตวัของหนีส้นิทีส่งูกว่ำ	ประกอบกบัอำยเุฉลีย่ของเกษตรกรไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้	จำกกำรเข้ำสูภ่ำคกำรเกษตร
ของเกษตรกรรุ่นใหม่ลดลง	ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิต
  ๒.๔ สถ�นก�รณ์สังคมไทย 
   กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์	รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสงัคมในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘ 
ว่ำสังคมไทยยังเผชิญปัญหำควำมยำกจน	 ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม	 ควำมรุนแรงในครอบครัว	 ปัญหำกำรค้ำมนุษย์	
ควำมไม่รับผิดชอบต่อสังคม	รวมทั้ง	ปัญหำเด็กและเยำวชน	อันน�ำไปสู่ควำมรุนแรงในสังคม	ปัญหำกำรแพร่ระบำด
ของยำเสพติด	กำรบุกรุกพื้นที่สำธำรณะ/พื้นที่ป่ำ	ปัญหำควำมมั่นคง	นอกจำกนั้น	ดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก 
(Corruption	Perceptions	Index:	CPI)	ปี	๒๕๕๙	เทยีบกบัปี	๒๕๕๘	คะแนนลดลงจำก	๓๘	เหลอื	๓๕	จำก	๑๐๐	คะแนน 
ในขณะที่ล�ำดับลดลงจำก	๗๖	เป็น	๑๐๑	จำก	๑๖๘	ประเทศ	สะท้อนปัญหำเชิงคุณธรรมจริยธรรม
  ๒.๕ สถ�นก�รณ์แรงง�นไทย 
	 	 	 กระทรวงแรงงำน	รำยงำนสถำนกำรณ์และประมำณกำรด้ำนแรงงำน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ว่ำ	แนวโน้ม
กำรจ้ำงงำนในปี	 พ.ศ.	๒๕๖๐	คำดว่ำจะขยำยตัวร้อยละ	๒.๒๒	ซึ่งถือว่ำขยำยตัวต�่ำเมื่อเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย
ร้อยละ	๓.๕๐	ในช่วงเศรษฐกิจมีเสถียรภำพ	(ฐำนข้อมูลปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	–	๒๕๕๑)	ส่วนแนวโน้มกำรว่ำงงำนยังอยู่ใน
ระดับต�่ำไม่เกินร้อยละ	๑	ของก�ำลังแรงงำน	อย่ำงไรก็ตำม	ผลกระทบจำกนโยบำยอุตสำหกรรม	๔.๐	ของประเทศไทย	
เพือ่มุง่สู	่Thailand	๔.๐	ทีส่่งผลต่อตลำดแรงงำนและรปูแบบกำรจ้ำงงำน	รวมทัง้	กำรตดิตำมกำรบงัคบัใช้อตัรำค่ำจ้ำง
ตำมมำตรฐำนฝีมอืแรงงำนอย่ำงเข้มงวด	เพือ่ประโยชน์และควำมเป็นธรรมของลกูจ้ำง	ยงัเป็นประเดน็ท้ำทำยตลำดแรงงำน
และกำรจ้ำงงำนในอนำคต
  ๒.๖ สถ�นก�รณ์ก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ของคนไทย 
   กำรศกึษำไทย	โดยเฉพำะกำรศึกษำในระบบโรงเรียน	ยังถกูวพิำกษ์ว่ำยังมปัีญหำต้ังแต่ระดับนโยบำย
ที่เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจนบั่นทอนคุณภำพชีวิตของนักเรียน	เน้นควำมเก่งมำกกว่ำควำมดี	ให้ควำมส�ำคัญกับ
หลักสูตรแกนกลำงกระท่ังบั่นทอนภูมิปัญญำท้องถิ่น	ท�ำให้แปลกแยกจำกท้องถิ่นชุมชน	กำรจัดสรรงบประมำณ
ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	 ไปจนถึงระดับปฏิบัติที่เน้นกำรท่องจ�ำมำกกว่ำกำรน�ำไปใช้ประโยชน์	ผลักให้
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำเข้ำสู่ตลำดแรงงำนมำกกว่ำกำรเป็นผู้ประกอบกำร	 กำรศึกษำทำงเลือกยังไม่สำมำรถตอบสนอง
ได้อย่ำงทั่วถึง	อย่ำงไรก็ดี	มีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในรูปแบบประชำรัฐ	 ในโครงกำรผู้น�ำเพื่อกำรพัฒนำ 
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กำรศึกษำที่ยั่งยืน	(CONNEXT	ED)	เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำของประเทศไทย	กำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ของ
หลำยกระทรวงในพื้นที่ชุมชนเพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ของคนไทยในมิติต่ำงๆ

 ๓. สถ�นก�รณ์ภ�ยนอกและปัจจัยภ�ยในองค์กร
  จำกกำรเปลีย่นแปลงทัง้ด้ำนสงัคม	 เศรษฐกจิ	 กำรเมอืงกำรปกครอง	 ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	
เทคโนโลยสีำรสนเทศ	ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนักงำน	กปร.	จึงมกีำรทบทวนประเมนิสถำนกำรณ์ภำยนอก
และปัจจัยแวดล้อมภำยในองค์กร	(SWOT	Analysis)	เพื่อเป็นข้อมูลส�ำคัญในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำน
ระยะต่อไป	สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้	
  ๓.๑ โอก�ส (Opportunities)
    ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ท�ำให้ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน	โดยเฉพำะ
ควำมศรัทธำแนวทำงกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	ส่งผลให้
หลำยภำคส่วนต้องกำรศึกษำและเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	ทั้งที่เป็นควำมรู้ชัดแจ้ง 
(explicit	knowledge)	และควำมรู้แฝงเร้นในบุคคล	(implicit	knowledge)	
   	 เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนและควำมตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรพัฒนำที่ก่อให้เกิด
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม	ควำมเสื่อมโทรมของสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ	กำรแย่งชิงทรัพยำกร	ช่วยทวีควำมสนใจ
ในกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ไปประยุกต์ใช้ทั้งระดับประเทศและระดับสำกล
    กำรส่งเสริมอำเซียนเป็นภูมิภำคแห่งปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	รวมทั้ง	ควำมสนใจของ
กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดควำมต้องกำร
องค์ควำมรู้และแนวทำงในกำรประยุกต์ใช้
   	 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ	เพิ่มรูปแบบและช่องทำงในกำรเผยแพร่พระรำชด�ำริ	
องค์ควำมรู้	 รวมทั้ง	 แนวทำงกำรพัฒนำประยุกต์ใช้และขยำยผล	 ให้กับผู้สนใจที่มีควำมหลำกหลำยในเชิงพื้นที่และ
ควำมต้องกำรของบุคคล
   	 กำรก�ำหนดให้	“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	เป็นหนึ่งในหลักกำรส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ดังปรำกฏในมำตรำ	๗๕	วรรค	๑	และมำตรำ	๒๕๗	วรรค	๑	ส่งผลให้	
กำรก�ำหนดนโยบำยและแผนกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล	 เป็นไปในทำงส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนและ
ขยำยผลแนวทำงกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
   	 กำรยอมรับส�ำนักงำน	 กปร.	 ทั้งด้ำนบทบำทกำรประสำนงำนเพื่อกำรพัฒนำและควำมน่ำเชื่อ
ถือของข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับแนวพระรำชด�ำริ	หลักกำรทรงงำน	แนวทำงกำรด�ำเนิน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ท�ำให้ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน	ทัง้ภำครัฐ	ภำคเอกชน/องค์กรเอกชน	
ภำคกำรศกึษำ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และภำคประชำชน
  ๓.๒ ภ�วะคุกค�ม/อุปสรรค (Threats)
   	 กำรเผยแพร่ข้อมูลบำงส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ของบุคคลบำงกลุ่ม	
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ	รวมทั้งเครือข่ำยออนไลน์	รวมทั้ง	กำรน�ำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริไปอ้ำงเพื่อประโยชน์
โดยไม่ชอบธรรม
    ระบบเศรษฐกิจที่เน้นบริโภคนิยมก่อให้เกิดภำวะหนี้สิน	 กำรเร่งกำรผลิตเชิงอุตสำหกรรมและ/
หรือกำรเกษตรเชิงเดี่ยวที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม	 กำรกระจำยโอกำสในกำรเข้ำถึงและถือครองทรัพยำกรที่ไม่เป็นธรรม	
ควำมไม่พร้อมในกำรเตรียมกำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่ำงสมบูรณ์	ส่งผลต่อสภำวะกำรพึ่งตนเองของประชำชน
    กำรศึกษำที่ไม่มีคุณภำพ	 เน้นท่องจ�ำมำกกว่ำกำรแก้ปัญหำ	 เน้นวุฒิบัตรมำกกว่ำควำมรู้
ควำมสำมำรถ	ขำดกระบวนกำรคิดแบบวิจำรณญำณ	ท�ำให้	“คนไทย”	กลำยเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เพิ่มปัญหำให้กับสังคม
    สิง่แวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติได้รับผลกระทบจำกกำรขยำยตัวของชมุชนเมอืง			กำรเกษตร
ที่มีประสิทธิผลต่อหน่วยพื้นที่ในระดับต�่ำ	รวมทั้ง	จำกควำมรุนแรงและควำมถี่ของภัยพิบัติทำงธรรมชำติที่เพิ่มขึ้น
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   	 กำรขำดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงแม้จะมีกำรส่งเสริม
จำกหลำยภำคส่วน	จำกวิธีกำรเผยแพร่ท่ีเน้นเนื้อหำควำมรู้มำกกว่ำกำรเปลี่ยนวิธีคิด	ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำร
ด�ำรงชีวิตของประชำชนและกำรขับเคลื่อนแนวทำงตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของข้ำรำชกำรรุ่นใหม่
   	 กำรเผยแพร่แนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภูมิภำคอำเซียนและระดับ
สำกล	ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรสื่อสำรทั้งด้ำนภำษำและควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	
   	 กำรขำดควำมเช่ือมโยงและขำดควำมต่อเนื่องของข้อมูลกำรด�ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริของหลำยหน่วยงำน	 กำรขำดประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน	 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ท�ำให้
ยำกต่อกำรประสำนงำนและก�ำกับดูแลให้เป็นไปตำมแนวพระรำชด�ำริที่ถูกต้องเหมำะสม
  ๓.๓ จุดแข็ง (Strengths)
   	 ควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ	วัสดุอุปกรณ์	และสถำนที่ในกำรท�ำงำน
   	 ควำมถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
และแนวพระรำชด�ำริ
    กำรยอมรับภำพลักษณ์และบทบำทขององค์กรในกำรด�ำเนินงำนสนองและขับเคลื่อน
แนวพระรำชด�ำริ	ทั้งจำกภำยนอกและภำยในองค์กร
    โครงสร้ำงกำรบริหำรมีควำมชัดเจน	 ผู้บริหำรมีควำมรู้และประสบกำรณ์สูงในกำรปฏิบัติงำน
สนองพระรำชด�ำริ
   	 ควำมยืดหยุ่นและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสูง	 มีกระบวนกำรถ่ำยทอดงำน
แบบใกล้ชิดและมีควำมเป็นกัลยำณมิตร
    บุคลำกรมีควำมจงรักภักดีและพร้อมท�ำงำนเพื่อสนองแนวพระรำชด�ำริ	ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง	ได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมเป็นธรรม
  ๓.๔ จุดอ่อน (Weaknesses)
    บุคลำกรระดับปฏิบัติกำร	ยังมีอัตรำก�ำลังที่ไม่เพียงพอ	ยังต้องกำรควำมชัดเจนของเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน	 และต้องกำรกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถทีส่อดคล้องกบัต�ำแหน่งงำนทีม่คีวำมเฉพำะตวั 
โดยเฉพำะสมรรถนะในกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ
    กำรถ่ำยทอดงำนและแนวทำงกำรปฏบิตังิำน	มลีกัษณะเป็นกำรฝึกปฏบิตัแิละตดิตำมผูม้ปีระสบกำรณ์
ซึ่งต้องใช้เวลำและระบบพี่เลี้ยงที่ดี	กำรจัดเวลำและสถำนที่ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในองค์กรยังค่อนข้ำงน้อย
    ระบบประสำนงำนทัง้ภำยในองค์กรและระหว่ำงองค์กรยังไม่มปีระสทิธภิำพเท่ำทีค่วร	โดยเฉพำะ
กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรแผนและข้อมูลกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริระหว่ำงหน่วยงำน
    ข้อมูลสำรสนเทศส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเอกสำร	 ทั้งยังเป็นข้อมูลที่ยำกต่อกำรน�ำไปประยุกต์ใช้	
และยังมีข้อจ�ำกัดจำกระบบสำรสนเทศที่ไม่มีควำมหลำกหลำย	รูปแบบกำรน�ำเสนอไม่เหมำะกลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ควำมหลำกหลำย
    ระบบกำรติดตำมประเมินผลและตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นเชิงปริมำณ	ยังมีประสิทธิผลเชิงคุณภำพ
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับประโยชน์สุขของประชำชนในระดับจ�ำกัด

 ๔. ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์เพื่อก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์
  ผลจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ภำยนอกและปัจจัยแวดล้อมภำยในองค์กร	(SWOT	Analysis)	เมื่อน�ำมำ
ประมวลควำมสอดคล้องระหว่ำงสถำนกำรณ์ภำยนอกกับปัจจัยแวดล้อมภำยในองค์กร	 (TOWS	Analysis)	ท�ำให้ได้
ประเด็นส�ำหรับกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์	ดังนี้
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ต�ร�งที่ ๑	กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของสถำนกำรณ์ภำยนอกและปัจจัยภำยในองค์กร	(TOWS	Analysis)

TOWS	Analysis

โอก�ส (Opportunities)
O	1	ควำมจงรักภักดีท�ำให้สนใจ
แนวพระรำชด�ำริ
O	2	ควำมสนใจใน	“ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง”	ทั้งระดับ
ประเทศและระดับสำกล
O	3	อำเซียนเป็นภมูภิำคแห่งปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
O	4	ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	เพิ่มช่องทำงเผยแพร่
O	5	กำรก�ำหนดให้	“ปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีง”	เป็นหนึง่ในหลกักำร
ส�ำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจักรไทย	
O	6	กำรยอมรับส�ำนักงำน	กปร.	ทั้ง
ด้ำนบทบำทกำรประสำนงำน

ภ�วะคุกค�ม/อุปสรรค (Threats)
T	1	กำรเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน
T	2	ระบบเศรษฐกจิทีเ่น้นบรโิภคนยิม
T	3	กำรศึกษำที่ไม่มีคุณภำพ
T	4	ควำมขัดแย้งในกำรใช้ทรพัยำกร 
ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมมีควำมรนุแรง
T	5	กำรขำดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จรงิ
เกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจ
T	6	ข้อจ�ำกดัด้ำนภำษำและควำม
เข้ำใจทีล่กึซึง้ของเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง
T	7	กำรขำดควำมเชื่อมโยงและ
ขำดควำมต่อเนื่องของข้อมูลกำร
ด�ำเนินโครงกำร

จุดแข็ง (Strenths)
S	1	 ควำมพร้อมด้ำนงบประมำณ
S	2	 ควำมถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล
S	3	 กำรยอมรับภำพลักษณ์
S	4	 โครงสร้ำงกำรบริหำรชัดเจน	
ผูบ้รหิำรมคีวำมรู้และประสบกำรณ์สงู
S	5	 ควำมยดืหยุน่และควำมคล่องตวั
S	6	 ควำมจงรกัภกัดแีละพร้อมท�ำงำน

O	2	+	S	4	 พัฒนำภำวะผู้น�ำ				
เพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำน
O	4	+	S	2	 เผยแพร่ข้อมูล					
หลำกหลำยช่องทำง
O	5	+	S	2	 จัดท�ำคู่มือเชิงเทคนิค
O	6	+	S	1	 จัดพื้นที่กำรเรียนรู้
ระหว่ำงองค์กร
O	6	+	S	6	 จัดกิจกรรมเสริม		
ควำมเป็นทีม

T	1	+	S	6	 จัดเวทีเพื่อขยำยผล			
ในหลำยพื้นที่หลำยกลุ่มเป้ำหมำย
T	5	+	S	3 พฒันำศกัยภำพวชิำกำร
และเทคนิค
T	2	+	S	2	 สังเครำะห์องค์ควำมรู้
บูรณำกำร	
T	6	+	S	5	 พัฒนำมำตรฐำนของ
ทุกทีมประสำน
T	7	+	S	3	 พัฒนำระบบข้อมูล	
ระหว่ำงหน่วยงำน

จุดอ่อน (Weaknesses)
W	1	 อัตรำบุคลำกรระดับปฏิบัติ
กำรไม่เพียงพอ	ต้องกำรกำรพัฒนำ	
โดยเฉพำะสมรรถนะกำรแก้ปัญหำ
และตัดสินใจ
W	2	 กำรถ่ำยทอดงำน	กำรจัดเวลำ	
และสถำนทีใ่นกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้
ภำยในองค์กรยังจ�ำกัด
W	3	 ระบบประสำนงำนยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร	
W	4	 ระบบข้อมูลสำรสนเทศยัง
ไม่มีควำมหลำกหลำย
W	5	 ระบบกำรติดตำมประเมินผล
และตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นเชิงปริมำณ

O	1	+	W	1	 ประสำนกับหน่วยงำน
อื่นเพื่อขยำยกลุ่มเป้ำหมำย
O	2	+	W	1	 สร้ำงเครอืข่ำยวทิยำกร
และศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่
O	2	+	W	2 สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ
กำรท�ำงำนในพื้นที่
O	2	+	W	3	 พัฒนำระบบติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ
O	3	+	W	4	 พฒันำระบบฐำนข้อมลู
O	5	+	W	5 พฒันำระบบกำรตดิตำม
ประเมินผลมุ่งเน้นคุณภำพ
O	6	+	W	1	 พัฒนำควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรปฏิบัติงำน
O	6	+	W	2 จดัพืน้ทีก่ำรเรยีนรูภ้ำยใน
องค์กร

T	1	+	W	1	 พฒันำระบบปฏบิตังิำน
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
T	4	+	W	3	 ติดตำมสถำนะของ				
โครงกำรฯ
T	6	+	W	1	 ส่งเสริมขวัญก�ำลังใจ
T	3	+	W	2 ส่งเสริมค่ำนิยม		
“ส�ำเร็จมำกกว่ำเสร็จ”
T	7	+	W	1	 สร้ำงทีมประสำน	
ควำมร่วมมือ
T	7	+	W	4 พฒันำกำรใช้ระบบข้อมลู
อย่ำงมีประสิทธิภำพ



14 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

	 จำกตำรำงที่	๑	ประเด็นในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์	มีข้อสังเกตดังนี้

	 	 ๔.๑	 เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพขององค์กรและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรใน

กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

	 	 ๔.๒	 เพื่อสืบสำนกำรด�ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด�ำริและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ติดตำม

สถำนะของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริเพื่อกำรขับเคลื่อนต่อยอด

	 	 ๔.๓	 เพื่อรวบรวม	ประมวล	จัดระบบข้อมูล	และเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริแก่กลุ่มผู้สนใจ

ทั้งในและต่ำงประเทศ	รวมทั้งขยำยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้

	 	 ๔.๔	 เพื่อพัฒนำและขยำยช่องทำงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้สำมำรถสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมหลำกหลำย

	 	 ๔.๕	 เพื่อพัฒนำบุคลำกร	ทั้งของส�ำนักงำน	กปร.	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตลอดจนศูนย์เรียนรู้	รวมทั้ง 

ประชำชน	ในกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 ๔.๖	 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรและตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริที่มุ ่งเน้น

คุณภำพ	นอกเหนือจำกกำรประเมินผลเชิงปริมำณ

 ท้ังนี้	สรุปได้ว่ำ	กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	ควร			

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสืบสำนและขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์	

๓	ปัจจัย	ได้แก่	คน	องค์ควำมรู้	และระบบที่มีประสิทธิภำพ



ยุ ท
 ธ 

ศ �
 ส 

ต ร์
 ท่ี  ๑     

  ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๑       
ยุ ท ธ ศ � ส ต 

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก

 และนโยบายกํากับองค์กรที่ดี
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บทที่ ๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�ประสงค์หลัก

และนโยบ�ยกำ�กับองค์กรที่ดี

 จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ	 และกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
(SWOT	Analysis)	จึงก�ำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	วัตถุประสงค์	และเป้ำประสงค์หลัก	ดังนี้

 ๑. วิสัยทัศน์ของสำ�นักง�น กปร.
  “หน่วยง�นหลกัในก�รดำ�เนนิง�นสนองพระร�ชดำ�ริท่ีมีประสทิธภิ�พเพ่ือประโยชน์สขุของประช�ชน”

 ๒. วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
  “สืบส�นพระร�ชปณิธ�นและขับเคลื่อนก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ”

 ๓. พันธกิจ
	 	 เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำน	กปร.	ในระยะต่อไป	เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนควำมร่วมมือ
เพื่อสนองพระรำชด�ำริอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลและสำมำรถด�ำเนินงำนเพื่อตอบสนองกำรพัฒนำที่มี
ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ขององค์กำร
สหประชำชำติ	กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	
ฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	รวมทัง้แนวทำงของแผนบรูณำกำรงบประมำณ	บนฐำนองค์ควำมรูต้ำมแนวพระรำชด�ำริ
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	จึงก�ำหนดพันธกิจของส�ำนักงำน	กปร.	ดังนี้
	 	 ๓.๑	 รับเสด็จและสนองพระรำชด�ำริ
	 	 ๓.๒	 ส�ำรวจ	ศึกษำ	วเิครำะห์	และจดัท�ำแผนงำนหรอืโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิรวมทัง้พจิำรณำ
และเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินงำนและกำรจัดสรรงบประมำณ	เพื่อด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
	 	 ๓.๓	 ประสำน	วำงแผน	สนับสนุน	และร่วมด�ำเนินงำนกับหน่วยงำนภำครัฐ	ภำคเอกชน	ประชำชน	
และองค์กรควำมร่วมมือต่ำงๆ	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ตลอดจน
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ
	 	 ๓.๔	 ก�ำกับ	ดูแล	ติดตำม	เร่งรัดและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
	 	 ๓.๕	 ศกึษำ	รวบรวม	สรปุ	และส่งเสรมิกำรขบัเคลือ่นขยำยผลและเผยแพร่ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
	 	 ๓.๖	 เป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริและองค์ควำมรู้ปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีงทีม่คีวำมสมบรูณ์	สะดวกต่อกำรเข้ำถงึ	และมรีะบบกำรบรหิำรจดักำรข้อมลูเพือ่สำมำรถสนบัสนนุ
กำรประยุกต์ใช้ได้อย่ำงครอบคลุม

 ๔. เป้�ประสงค์หลัก 
	 	 ๔.๑	 เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด�ำริและโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ
	 	 ๔.๒	 เป็นคลังควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
	 	 ๔.๓	 เป็นหน่วยงำนท่ีมีระบบที่ดีและมีประสิทธิภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำน

สนองพระรำชด�ำริ
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 ๕. วัตถุประสงค์
 	 ๕.๑	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ	 อันน�ำมำซึ่งสัมฤทธิผลในกำรส่งเสริม
โอกำสและคุณภำพชีวิตให้กับคนไทย
	 	 ๕.๒	 เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินงำนให้คนไทยได้รับควำมเป็นธรรมในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกร	เพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพและพัฒนำศักยภำพ	มีเสถียรภำพและควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
	 	 ๕.๓	 เพื่อสร้ำงและจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ	 รวมทั้ง	 องค์ควำมรู้เกี่ยวกับแนวพระรำชด�ำริและ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ในกำรรวบรวม	ประมวล	และเผยแพร่ได้อย่ำงถูกต้องและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย
	 	 ๕.๔	 เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนเป็นคนที่มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในกำรใช้ชีวิต	 มีเหตุผล	 และสำมำรถ
สร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อเผชิญกำรเปลี่ยนแปลง	มีคุณธรรมจริยธรรมและสำมำรถเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง	
มีควำมเข้ำใจและสำมำรถน�ำองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติ

ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

 ๖. กลุ่มเป้�หม�ย
 	 ๖.๑	 บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำน	กปร.
	 	 ๖.๒	 ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ
	 	 ๖.๓	 เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่และขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	 ทั้งภำครัฐ	
ภำคเอกชน/องค์กรเอกชน	ภำคกำรศึกษำ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภำคประชำชน
	 	 ๖.๔	 ประชำชนที่สนใจเรียนรู้และน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริไปประยุกต์ใช้

 ๗. นโยบ�ยกำ�กับองค์กรที่ดี
  กำรบรรลวุสิยัทศัน์และเป้ำประสงค์หลัก	ส�ำนกังำน	กปร.	ได้ก�ำหนดแนวคดินโยบำยก�ำกบัองค์กรทีดี่ข้ึน	เพือ่เป็น
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมประสิทธิภำพให้เกิดขึ้น	ประกอบด้วยนโยบำยกำรด�ำเนินงำนหลัก	๔	ด้ำน	ดังนี้
	 	 ๗.๑	 ด้�นรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	โดยยึดแนวพระรำชด�ำริเพื่อสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้กับประชำชน	
สังคม	และประเทศชำติ
	 	 ๗.๒	 ด้�นผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยมุ่งมั่นในกำรประสำน	สนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ให้สำมำรถด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริได้อย่ำงถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภำพ	 สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริและขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
	 	 ๗.๓	 ด้�นองค์กร	โดยสร้ำงระบบบรหิำรจดักำรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน	สร้ำงกระบวนกำรมส่ีวนร่วม
ในกำรก�ำหนดทิศทำงองค์กร	สร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถเปิดโอกำสกำรเรียนรู้ได้อย่ำงถูกต้องและกว้ำงขวำง
	 	 ๗.๔ ด้�นผู้ปฏิบัติง�น	 โดยตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส�ำคัญของบุคลำกรของส�ำนักงำน	 กปร.	
ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนองพระรำชด�ำริ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงเสริมจิตส�ำนึกและควำมจงรักภักดีใน
สถำบันพระมหำกษัตริย์	ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	ส่งเสริมควำมรู้และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ	
สนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ	รวมทั้ง	สร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน	เพื่อให้บุคลำกร
เป็นผู้สนองงำนพระรำชด�ำริที่มีคุณภำพและมีควำมสุข

 ๘. ค่�นิยมของสำ�นักง�น กปร. 
 “จงรักและภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต ส�มัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน”



ยุ ท
 ธ 

ศ �
 ส 

ต ร์
 ท่ี  ๑     

  ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๑       
ยุ ท ธ ศ � ส ต 

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์สํานักงาน กปร.

 ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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บทที่ ๔

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้ำประสงค์หลัก	รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยก�ำกับองค์กรที่ดี	จึงก�ำหนด
ยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	 กปร.	 ฉบับที่	 ๕	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 –	 ๒๕๖๔)	 ในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริและบริหำร
จัดกำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	๓	ยุทธศำสตร์หลัก	ได้แก่
	 ๑.	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ
	 ๒.	 ยุทธศำสตร์กำรเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

	 ๓.	 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบและสมรรถนะในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อสนองพระรำชด�ำริ

๑. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

 ๑.๑ เป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์
	 	 	 เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ให้มีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	สร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรด�ำเนินงำน	อันน�ำมำซึ่งสัมฤทธิผลในกำรส่งเสริม

โอกำสและคุณภำพชีวิตให้กับคนไทย

 ๑.๒ กลยุทธ์
  ๑) ก�รพัฒน�และส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รฯ 
   โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	เกี่ยวเนื่องกับควำมเดือดร้อน	ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ของประชำชนที่ด้อยโอกำส	ห่ำงไกล	และขำดโอกำส	มีควำมเสี่ยงเรื่องควำมยำกจน	ควำมเหลื่อมล�้ำ	อันอำจจะน�ำไปสู่
ควำมขัดแย้ง	ควำมรุนแรง	และควำมมั่นคง	ดังนั้น	จึงเป็นควำมจ�ำเป็น	ต้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ	
กำรส่งเสริมควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ	ได้อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ
   แนวทำงกำรพัฒนำ	ได้แก่	(๑)	กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ	(๒)	กำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ	
ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
  ๒) ก�รพัฒน�คว�มเชี่ยวช�ญของบุคล�กรด้�นคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทักษะก�รแก้ปัญห�
	 	 	 “ภูมิสังคม”	สะท้อนถึงควำมแตกต่ำงทำงภูมิศำสตร์/พื้นที่ทำงกำยภำพ	สภำพสังคม	วัฒนธรรม 
บุคลำกรของส�ำนักงำน	กปร.	ที่ท�ำหน้ำที่ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริจึงต้องมีควำมเชี่ยวชำญทั้งกำรประสำนงำน 
ปฏิบัติงำน	และก�ำกับติดตำมงำน	โดยเฉพำะสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงมีวิจำรณญำณ	เพื่อสัมฤทธิผลที่เหมำะสมสอดคล้อง
กับภูมิสังคม	
   แนวทำงกำรพัฒนำ	ได้แก่	(๑)	กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน	(๒)	กำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ให้แก่บุคลำกร
  ๓) ก�รสร้�งเสริมคว�มเป็นทีมและก�รมีส่วนร่วม
	 	 	 ควำมเป็นเจ้ำของและกำรมีส่วนร่วมของคนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ	 จะช่วยให้กำรด�ำเนินโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในรูปแบบบูรณำกำรเกิดสัมฤทธิผล	
   แนวทำงกำรพัฒนำ	 ได้แก่	 (๑)	 กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำน	 (Transformative	

Leaderships)	(๒)	กำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงเสริมควำมเป็นทีม
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  ๔) ก�รออกแบบและพัฒน�ระบบก�รปฏิบัติง�นและติดต�มประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภ�พ

   กำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	สนับสนุนกำรท�ำงำนบนฐำนคุณธรรม

จริยธรรม	กำรพัฒนำตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ	เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลที่สำมำรถสะท้อน

ควำมส�ำเร็จเชิงคุณภำพ	ไม่ว่ำจะเป็นคุณภำพชีวิตของประชำชน	ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกร	หรือควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน	 นอกเหนือจำกควำมส�ำเร็จเชิงปริมำณ	 จะช่วยก�ำกับแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์

ที่สำมำรถสนองพระรำชด�ำริได้อย่ำงแท้จริง

	 	 	 แนวทำงกำรพัฒนำ	 ได้แก่	 (๑)	 กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนบนฐำนคุณธรรม

จริยธรรมที่ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง	 (๒)	 กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภำพ 

บนฐำนกำรมีส่วนร่วมทั้งในระดับพื้นที่และส่วนรำชกำร		

 ๑.๓ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร และผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๑)	กำรพัฒนำระบบส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
๑.๑)	 กำรบริหำรจัดกำรระบบ

ฐำนข้อมลูเพือ่สนับสนุนโครงกำร

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

(๑)	แผนงำนศกึษำและรวบรวม

พระรำชด�ำริ ท่ีเ ก่ียวข ้องกับ

โครงกำรอันเนื่ องมำจำก	

พระรำชด�ำริ

	 ข้อมลูพระรำชด�ำรทิีถ่กูต้อง

และครบถ้วน

ปี	๒๕๖๑ ศสท.
กปค	๑	-	๔
กปส		กศข.
กกพ.	กผว.

(๒)	 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำย

และระบบสำรสนเทศ	 ศูนย์

ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริ

	 มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่มี

ประสทิธภิำพ	ข้อมลูเป็นปัจจบุนั 

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๓
ศสท. 

กปค	๑	-	๔

(ศนูย์ศกึษำฯ)

(๓)	 โครงกำรพัฒนำระบบภูมิ

สำรสนเทศโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริและศูนย์

เรียนรู้

	 ระบบข ้อมูลโครงกำรที	่				

ทันสมัยและแสดงบนแผนที่

อเิลก็ทรอนกิส์

ปี	๒๕๖๑ ศสท.

กปค	๑	-	๔

กปส.		กศข.

กกพ.		กผว.
๑.๒)	 กำรพัฒนำระบบติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำของกำรด�ำเนนิงำน

สนองพระรำชด�ำริ	ทั้งระยะสั้น

และระยะยำว

(๑)	แผนงำนส่งเสริมกำรใช้

ระบบงบประมำณและติดตำม

ประเมินผลโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ	(e-Projects)	

 ข้อมูลในระบบมีควำมทนัสมัย 

มกีำรใช้งำนระบบอย่ำงท่ัวถึง

 มรีะบบอเิลก็ทรอนกิส์รองรบั

ในกำรติดตำมประเมินผล

โครงกำร

ปี	๒๕๖๑ กผว. 

กปค	๑	-	๔

กตผ.

ศสท.

(๒)	 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้

และสร้ำงมำตรฐำนในกำรติดตำม

กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอนัเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำริ

	 ระบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติ

งำนตดิตำมโครงกำร

	 มีคู่มือกำรติดตำมประเมิน	

ผลท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนและ

ต่อเนือ่ง

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กปค ๑ - ๔

กผว.		

(๓)	กำรพฒันำประสทิธภิำพกำร

บริหำรงำนฎีกำ

	 ร้อยละจ�ำนวนฎกีำท่ีออกไป	

ตรวจสอบในพื้นท่ีหลังจำกส่ง

หนงัสอืแจ้งหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กพบ.

กปค	๑	-	๔
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ
 ร้อยละจ�ำนวนฎกีำทีส่�ำนกังำน	

กปร.	ประมวลข้อมลูเสนอส�ำนกั

รำชเลขำธกิำรภำยใน	 ๔๐	 วนั	

หลงัจำกได้รบัหนังสอืหน่วยงำน

ฉบับสดุท้ำย
(๔)	พฒันำระบบ	Management 

Cockpit	ส�ำนักงำน	กปร.	เพื่อ

ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนนิ

สนองพระรำชด�ำร	ิ(ด้ำนงบประมำณ, 

ด้ำนโครงกำร,	ด้ำนตวัชีว้ดั,	ด้ำน

บคุลำกร	และติดตำมมตทิีป่ระชมุ

ผู้บริหำร)

	 สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำร

ท�ำงำนของระบบ

	 บันทึกและปรับปรุงข้อมูล

ในระบบครบถ้วนทุกด้ำน

 ใช้ระบบ	Management	

Cockpit	ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กพบ. 

สลก.

กผว.

กพค.

๒)		กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรด้ำนควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และทักษะกำรแก้ปัญหำ

(๒.๑)	 กำรพัฒนำควำมเชีย่วชำญ

ในกำรปฏบิตังิำน

(๑)	กำรฝึกอบรมกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงมีวิจำรณญำณ	 กำรคิด

เชิงบวก

 จ�ำนวนร้อยละ	 ๘๐	 ของ

บคุลำกรทีผ่่ำนกำรอบรมพฒันำ

ให้มีควำมรู้และสำมำรถน�ำไป

ปรับใช้ในปฏิบัติงำนได้

ปี	๒๕๖๑ กพค.

(๒)	กำรจัดท�ำคู่มือกรณีศึกษำ

กำรปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำ

	 มีคู ่มือกำรปฏิบัติงำนและ

บททดสอบในกำรแก้ไขปัญหำ

ในกำรปฏิบัติงำน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กพค.

(๒.๒)	 กำรสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

กำรพัฒนำแก่บุคลำกร

(๑)	กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในกำรด�ำเนนิงำน	ด้วยกำรสร้ำง

เสริมประสบกำรณ์ในพื้นท่ีท่ีมี

ควำมแตกต่ำงในเชิงภูมิสังคม

	 มแีนวทำงในกำรปฏบิตังิำน

ในพื้นที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ในแต่พื้นที่		

 มีกำรปรับปรุงข้อมูลทีท่นัสมัย 

สำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กปค. ๑ - ๔

กพค.

(๒)	กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูก้ำร

ปฏิบัติงำนเชิงเทคนิค

 จ�ำนวนร้อยละ	 ๘๐	 ของ	

บุคลลำกรที่ผ ่ำนกำรเรียนรู ้

สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กปค. ๑ - ๔
(หน่วยงำนที่			
เกี่ยวข้อง)

๓)	 กำรสร้ำงเสริมควำมเป็นทีมและกำรมีส่วนร่วม

๓.๑)	 กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ

เพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำน

(Transformative	Leaderships)

(๑)	กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำเพื่อ

กำรเปลี่ยนผ่ำนด้วยเทคนิค	

“สุนทรียสนทนำ”	 เพื่อสร้ำง

บรรยำกำศกำรท�ำงำนท่ีเอื้อ

ต่อกำรแสดงควำมคิดเห็น

	 มีผู ้น�ำต้นแบบและทีมงำน

ในสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีเพื่อ

ประโยชน์ในกำรท�ำงำน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
สลก.

ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์

(๒)	กำรสร้ำงพื้นท่ีแสดงควำม

เห็นในกำรออกแบบแนวทำง

กำรปฏบิตังิำนและกำรแก้ปัญหำ

กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ 

(Problem	–	based)

	 มีเวทีแสดงควำมคิดเห็น

	 มีกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่อง

ทุก	๓	เดือน

	 มีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนิน

กิจกรรม

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กพบ.

ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ
	 มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำร

ปฏบัิติงำนและกำรแก้ปัญหำกำร

ด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำริ

๓.๒)	 กำรจัดกิจกรรมเพื่ อ

สร้ำงเสริมควำมเป็นทีม

(๑)	กำรฝึกกำรปฏบิตังิำนแบบ

พี่สอนน้อง

	 จ�ำนวนผู้ผ่ำนกระบวนกำร

ปฏิบัติงำนที่สำมำรถน�ำมำใช้

ประโยชน์ได้

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กพค.

กปค.	๑	-	๔

(๒)	กำรจัดกิจกรรมเสริมควำม

สมัพนัธ์	ได้แก่	กฬีำสำมคัค	ีกำร

บ�ำเพ็ญประโยชน์

	 จดักจิกรรมเสรมิสร้ำงควำม

สัมพันธ์ภำยในและระหว่ำง

องค์กรที่เกี่ยวข้อง	 อย่ำงน้อย

ปีละ	๒	ครั้ง

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
สลก.

(๓)	กำรศึกษำดูงำนกำรด�ำเนิน

งำนสนองพระรำชด�ำริในพื้นที่

	 มกีำรศกึษำดงูำน	อย่ำงน้อย	

ปีละ	๑	ครั้ง	ให้เจ้ำหน้ำที่ใน

ทุกส่วน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
กปค. ๑ - ๔

กพค.
ศปท.

๔)	 กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภำพ

๔.๑)	กำรออกแบบและพัฒนำ

ระบบกำรปฏิบัติงำนบนฐำน

คุณธรรมจริยธรรมที่ทันต ่อ

กำรเปลี่ยนแปลง

(๑)	 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ	

คณุธรรม	จรยิธรรม	ในองค์กรเพือ่

ให้เกิดกำรเรียนรู้พัฒนำตนเอง

ในด้ำนคุณธรรม	จริยธรรม	และ

ป้องกันกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่อง

	 มีคณะกรรมกำรจริยธรรม

ประจ�ำส�ำนกังำน	กปร.	ท่ีได้รบั	

กำรแต่งตั้งจำก	กพ.	

 บุคลำกรในส�ำนักงำน	ได้รับ

กำรอบรมด้ำนคณุธรรม	จรยิธรรม 

ครอบคลมุในทกุระดบั	๑	หลกัสตูร

ต่อปี

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
ศปท.

(๒)	 โครงกำรพัฒนำออกแบบ

และพัฒนำระบบกำรปฏิบัติ

งำนบนฐำนคุณธรรม	จรยิธรรม

	 มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำน

องค์กรคุณธรรม

	 มีกำรออกแบบประเมิน

องค์กรและแบบทดสอบ

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔
ศปท.

(๓)	 โครงกำรองค์กรคุณธรรม

ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพยีง	 (ภำยในและภำยนอก

องค์กร)

 มแีบบประเมนิองค์กรคณุธรรม 

ทีเ่ป็นมำตรฐำน	สำมำรถวดัควำม

เป็นองค์กรคุณธรรมตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ของส�ำนักงำน	 กปร.	 (ภำยใน

องค์กร)

 มแีบบประเมนิองค์กรคณุธรรม

ของเครือข่ำยท่ีสำมำรถน�ำมำ

ใช ้ในกำรป้องกันกำรทุจริต	

(ภำยนอกองค์กร)

	 มีเครือข่ำยกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตเพิ่มขึ้น

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

ศปท.

(หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง)
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ
(๔)	แผนงำนทบทวนและ

ปรบัปรงุกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม 

จรยิธรรม	ภำยในองค์กร	เพือ่ให้

ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

	 ส�ำนกังำน	 กปร.	 มค่ีำนยิม

ร่วม	ด้ำนคณุธรรม	จรยิธรรม

	 มีประมวลจริยธรรมของ

ส�ำนกังำน	กปร.

 มแีผนงำนเพือ่ใช้เป็นแนวทำง

กำรด�ำเนนิงำน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

ศปท.

๔.๒)	กำรออกแบบและพัฒนำ

ระบบกำรติดตำมประเมินผล

ที่มุ่งเน้นคุณภำพ	 บนฐำนกำร

มีส่วนร่วมทั้งในระดับพื้นที่และ

ส่วนกลำง

(๑)	กำรติดตำมและประเมนิผล

แบบบูรณำกำรบนฐำนกำรมี

ส่วนร่วมทั้งในระดับพื้นที่และ

ส่วนกลำง

 มีแผนกำรติดตำมประเมนิผล

แบบบูรณำกำรเป็นรำยปี	

	 มรีำยงำนสรปุผลกำรตดิตำม

ประเมนิผลแบบบรูณำกำรเป็น

รำยปี

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กตผ.

กปค.	๑-๔

(หน่วยงำนที่			

เกี่ยวข้อง)

(๒)	กำรออกแบบระบบติดตำม

ประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์	(e– 

assessment)	 ทีมุ่ง่เน้นผลลพัธ์

เชงิคณุภำพ

	 มรีะบบกำรตดิตำมประเมนิ

อิเลก็ทรอนกิส์	 (e–assessment) 

ผลทีร่วมเรว็	ถกูต้อง	มปีระสทิธ-ิ

ภำพ	 สำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ทำง

วชิำกำร

	 ประชำสัมพันธ์และส่งเสริม

ให้มกีำรใช้งำนระบบให้ผูใ้ช้งำน

ได้ใช้ประโยชน์

	 มีกำรออกแบบระบบกำร

ติดตำมประเมินผล	 ทำงสื่อ

ออนไลน	์ท่ีมุง่เน้นควำมสะดวก

รวดเรว็	และทันกำรณ์

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กตผ.

ศสท.

กปค.	๑-๔

กศข.

กปส.

หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง

(๓)	 กำรตั้งคณะท�ำงำนในกำร

ออกแบบตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

เชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ	บน

ฐำนกำรมีส่วนร่วมทั้งในระดับ

พื้นที่และส่วนกลำง

	 มีคณะท�ำงำนบูรณำกำรเชิง

พื้นท่ีระหว่ำงหน่วยงำนร่วมท่ี

เกี่ยวข้องและส�ำนักงำน	กปร.	

	 มีคณะท�ำงำนร่วมภำยใน

ส�ำนกังำน	กปร.	ในกำรออกแบบ 

จดัท�ำ	ให้ค�ำแนะน�ำ	เพือ่สนบัสนนุ

ระบบกำรปฏิบัติงำนโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กตผ.

(หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง)

(๔)	กำรสัมมนำแนะน�ำตัวชี้วัด

และระบบกำรประเมินผลควำม

ส�ำเร็จให้กับผู้เกี่ยวข้อง

 รำยงำนผลท่ีได ้จำกกำร	

สัมมนำฯ	 เพื่อน�ำไปพัฒนำ

และปรับปรุงกำรท�ำงำนให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

 กตผ.
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๒. ยุทธศ�สตร์ก�รเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์คว�มรู ้ก�รพัฒน�ต�มแนว

พระร�ชดำ�ริ

 ๒.๑ เป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์
  เพือ่ส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนทีมี่หลักคดิและหลักปฏบิตัใินกำรใช้ชวีติ	มีเหตผุล	และสำมำรถสร้ำงภมูคิุม้กนั

เพื่อเผชิญกำรเปลี่ยนแปลง	มีคุณธรรมจริยธรรมและสำมำรถเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง	มีควำมเข้ำใจ

ที่ถูกต้องและเหมำะสมเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒.๒ กลยุทธ์
  ๑) ก�รสังเคร�ะห์และบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริบนฐ�นก�รวิจัยและพัฒน�

   กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้จำกผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวพระรำชด�ำริ	 บนฐำนกำรวิจัยและพัฒนำ	

เพื่อเข้ำใจถึงปัจจัยควำมส�ำเร็จ	และเงื่อนไขในกำรพัฒนำ

	 	 	 แนวทำงกำรพัฒนำ	 ได้แก่	 (๑)	 กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้โดยบูรณำกำรข้อมูลจำกทุกหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง	(๒)	กำรจัดท�ำคู่มือเชิงเทคนิค	ทั้งด้ำนกำรด�ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง

  ๒) ก�รจัดทำ�และเผยแพร่ข้อมูลคว�มสำ�เร็จในก�รน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริไปใช้เพื่อก�ร

พัฒน�

   ควำมส�ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืของโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ินอกจำกจะช่วยพฒันำคณุภำพชวีติ

ของประชำชนแล้ว	ยังเป็นกำรส่งเสริมควำมมั่นคงของชำติอีกทำงหนึ่ง

   แนวทำงกำรพัฒนำ	ได้แก่	(๑)	กำรติดตำมสถำนะของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	เพื่อ

น�ำผลมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดสัมฤทธิผล	(๒)	กำรเผยแพร่ข้อมูลควำมส�ำเร็จในกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ

ไปใช้ในกำรพัฒนำผ่ำนรูปแบบที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงหลำกหลำย	(๓)	กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเผยแพร่

องค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและข้อมูลควำมส�ำเร็จของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

  ๓) ก�รขย�ยเครือข่�ยขับเคลื่อนองค์คว�มรู้ก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

   เครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	ทั้งจำกภำครัฐ	ภำคเอกชน 

ภำคประชำสังคม	 นอกจำกจะเป็นกำรช่วยสนับสนุนงำนตำมแนวพระรำชด�ำริแล้ว	 ยังเป็นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำและเกิดควำมผูกพันต่อสถำบันฯ

	 	 	 แนวทำงกำรพัฒนำ	ได้แก่	(๑)	กำรสร้ำงเครือข่ำยวิทยำกรในพื้นที่กำรพัฒนำ	(๒)	กำรจัดเวทีหรือ

พื้นที่กำรขยำยผล	โดยเน้นควำมหลำกหลำยของหน่วยงำน/องค์กร	รวมทั้ง	กลุ่มเป้ำหมำยที่มีควำมแตกต่ำงของวัย

  ๔) ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ 

	 	 	 กำรเผยแพร่ข้อมูลและองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	ต้องอำศัยควำมสำมำรถและ

ควำมช�ำนำญของบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และขับเคลื่อนแนวพระรำชด�ำริ	 ได้แก่	 เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำฯ	และโครงกำรบูรณำกำรต่ำงๆ

   แนวทำงกำรพฒันำ	ได้แก่	(๑)	กำรส่งเสรมิขวญัและก�ำลังใจในกำรปฏิบตัหิน้ำที	่(๒)	กำรส่งเสรมิค่ำนยิม	

“กำรท�ำส�ำเร็จมำกกว่ำกำรท�ำเสร็จ”	(๓)	กำรพัฒนำศักยภำพทั้งในเชิงเนื้อหำวิชำกำรและเทคนิคกำรน�ำเสนอ
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 ๒.๓ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๑)	 กำรสังเครำะห์และบูรณำกำรองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริบนฐำนกำรวิจัยและพัฒนำ
๑.๑)	 กำรสงัเครำะห์องค์ควำมรู้
โดยบูรณำกำรข้อมูลจำกทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(๑)	กำรจัดกำรควำมรู้	 (KM:	
Knowledge	Management)	
องค์ควำมรูต้ำมแนวพระรำชด�ำริ
และโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริบนฐำนบูรณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

	 ระดับควำมส�ำเร็จในกำร
ประมวลชดุองค์ควำมรูต้ำมแนว
พระรำชด�ำริและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
	 ระดับควำมส�ำเร็จในกำร

ปรับปรุงองค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำริและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีงในระบบ	
KM	ของส�ำนักงำน	กปร.
	 จ�ำนวนองค์ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริและหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เผย
แพร่ให้ประชำชนได้เข้ำถึงและ
น�ำไปใช้ได้ง่ำย

ปี	๒๕๖๑-
๒๕๖๔

กพบ.
กศข.

กปค.	๑	-	๔

(๒)	กำรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญ	ทั้ง
ภำยใน	และภำยนอกองค์กร	เพือ่
สงัเครำะห์องค์ควำมรู้ในรูปแบบ
วิจัยและพัฒนำ

 มกีำรแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชำญ	เพือ่
สงัเครำะห์องค์ควำมรู้ในรูปแบบ
วิจัยและพัฒนำ

 มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ตำม
แนวพระรำชด�ำริและปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงจำกทุก
ภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	 (จดัแบ่งตำม
ประเภท)

ปี	๒๕๖๑-
๒๕๖๔

กพบ.
กตผ.

กปค	๑	-	๔
กผว.
กศข.

๑.๒)	 กำรจดัท�ำคูม่อืเชงิเทคนคิ 
ทัง้ด้ำนกำรด�ำเนนิชวีติและกำร
ประกอบอำชีพตำมแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

(๑)	 โครงกำรจัดท�ำคู ่มือกำร
ประยกุต์ใช้องค์ควำมรูต้ำมแนว
พระรำชด�ำริและปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ
กรณีตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ	ที่มี
ตวัอย่ำงหลำกหลำยและสำมำรถ
น�ำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง	โดย
น�ำเสนอทัง้กำรใช้ชวีติและเทคนคิ 
เช่น	กำรเกษตรแบบประณีต	กำร 
เกษตรนอกฤดูกำล

	 มีคู ่มือกำรปฏิบัติงำนองค์
ควำมรู ้ตำมแนวพระรำชด�ำริ
และหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง	
	 มีกำรประเมินผลกำรน�ำ

ควำมรู้ของกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้
ไปใช้ประโยชน์

ปี	๒๕๖๑-
๒๕๖๔

กศข.

๒)	กำรจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลควำมส�ำเร็จในกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริไปใช้เพื่อกำรพัฒนำ

๒.๑)	 ก ำ รติ ด ต ำมสถ ำนะ		
ของโครงกำรอันเนื่องมำจำก	
พระรำชด�ำร	ิเพือ่น�ำผลมำปรบัปรงุ
กำรปฏบิตังิำนให้เกดิสมัฤทธผิล

(๑)	กำรจดัท�ำโครงกำรปรบัปรงุ
โครงกำรอันเนื่ องมำจำก
พระรำชด�ำริให้เกิดประโยชน์
ยั่งยืน

	 มีแผนงำนโครงกำรกำร
ปรับปรุง/ซ ่อมแซม/พัฒนำ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระ
รำชด�ำริอย่ำงบูรณำกำร

ปี	๒๕๖๑-
๒๕๖๔

กผว.
กปค.	๑	-	๔
(ศนูย์ศกึษำฯ/	
ศูนย์สำขำ)
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ
 มคีณะท�ำงำนร่วมฯ	ร่วมจำก

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(๒)	กำรจัดตั้ งคณะท�ำงำน

ติดตำมและประเมินสถำนะ

ของโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ

	 มี ค ณ ะ ท� ำ ง ำ น ใ น ก ำ ร	

ด�ำเนินงำนอย่ำงบูรณำกำร

ปี	๒๕๖๑ กตผ

ทกุส�ำนกั/กอง/

ศูนย์	(ศึกษำ  

กำรพัฒนำฯ

ศนูย์สำขำและ

หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง)
๒.๒)	 ก ำ ร เผยแพร ่ ข ้ อมู ล

ควำมส�ำเร็จในกำรน ้อมน�ำ

แนวพระรำชด�ำริไปใช้ในกำร

พัฒนำผ่ำนรูปแบบทีป่ระชำชน

เข้ำถงึข้อมลูได้อย่ำงหลำกหลำย

(๑)	กำรจดัท�ำและประชำสมัพนัธ์

เผยแพร่ข้อมูลควำมส�ำเร็จใน

กำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ

ไปใช้ในกำรพัฒนำ	 ผ่ำนสื่อที่มี

ควำมหลำกหลำย

 มรีปูแบบของสือ่ทีห่ลำกหลำย 

และเหมำะสม	

	 มีกลุ่มเป้ำหมำยที่น�ำไปใช้

ประโยชน์เพิ่มมำกขึ้น

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กปส.

(หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง)

(๒)	กำรพฒันำควำมรูเ้ชงิเทคนคิ 

เช่น	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และ

ภำษำต่ำงประเทศ	กำรใช้แผนที่ 

กำรถ่ำยภำพประกอบรำยงำน

กำรปฏบิตังิำน	กำรต่อรองรำคำ

จัดซื้อจัดจ้ำง		รวมทั้งทักษะใน

กำรเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์ 

เป็นต้น	ให้แก่เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ก่ียวข้อง

	 จัดกิจกรรม/เวทีให้ควำมรู้

เพิ่มเติม	 แก่เจ้ำหน้ำที่	 กปร.	

อย่ำงน้อยปีละ	๑	ครั้ง/เรื่อง

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

ศสท.

กปส.

๒.๓)	 กำรขยำยกลุม่เป้ำหมำย

ในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำม

แนวพระรำชด�ำรแิละข้อมลูควำม

ส�ำเร็จโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ

(๑) กำรประสำนกบัสถำบนักำร

ศึกษำ	เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้

และโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริผ่ำนกำรเรียนกำร

สอน	และกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร

ในโรงเรียนและมหำวิทยำลัย

 มคีวำมร่วมมอืในกำรเข้ำร่วม

กิจกรรม/กำรบรรยำยเพื่อเผย

แพร่องค์ควำมรู้และโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

ให้แก่สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	

เพิ่มขึ้น

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กปส.

กพค.

(สถำบัน

กำรศึกษำ)

(๒)	กำรประสำนกบัสือ่มวลชน

เพื่ อ เผยแพร ่องค ์ควำม รู ้		

และโครงกำรอันเนื่องมำจำก	

พระรำชด�ำรผ่ิำนรำยกำรโทรทศัน์ 

วิทยุ	และเครือข่ำยออนไลน์

 จ�ำนวนครัง้ทีเ่กดิควำมร่วมมอื

กับสื่อมวลชนในกำรเผยแพร่

องค์ควำมรู้และโครงกำรอันเน่ือง

มำจำกพระรำชด�ำรผ่ิำนสือ่ต่ำงๆ

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กปส.

(สื่อมวลชน)

(๓)	กำรร ่วมมือกับองค ์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในกำร

ขยำยผลองค์ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริเชิงรูปธรรม

 จ�ำนวนครั้ งที่จัดกิจกรรม

ควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่

องค์ควำมรูต้ำมแนวพระรำชด�ำริ

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กศข.

กปส.

กปค.	๑	-	๔

(อปท.)
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ
๓)	กำรขยำยเครือข่ำยขับเคลื่อนองค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

๓.๑)	 กำรสร ้ ำ ง เครื อข ่ ำย

วิทยำกรในพื้นที่กำรพัฒนำ

(๑)	กำรจัดต้ังเครือข่ำยปรำชญ์

ชุมชน

	 มีเครือข่ำยปรำชญ์ชุมชน

และศูนย์เรียนรู้

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กศข.

(๒)	กำรร่วมมือในระดับพื้นท่ี

กับภำคเอกชนและภำคกำร

ศึกษำ	

	 มีกำรจัดเวทีเสวนำในระดับ

พื้นที่

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กศข.

กปค.	๑	-	๔

(๓)	กำรคัดเลือกและแต่งตั้ง	

“เกษตรกรตัวอย่ำง”	ที่ประสบ

ควำมส�ำเรจ็ในกำรน้อมน�ำแนว

พระรำชด�ำริไปปรับใช้ให้เป็น

วิทยำกรผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง

 มีศูนย ์เรียนรู ้ เกษตรกร

ตัวอย่ำง

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กศข.

กปค.	๑	-	๔

(๔)	กำรคัดเลือกเยำวชนเพื่อ

ท�ำหน้ำที่เป็นยุววิทยำกร

 มีจ�ำนวนยุววิทยำกรในพื้นที่

เพิ่มขึ้น

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กปค. ๑ - ๔

(ศูนย์ศึกษำฯ)

(๕)	กำรจัดอบรมวิทยำกรตัว

คูณ	(Training	the	Trainers)

 มีวิทยำกรตัวคูณเพิ่มขึ้น ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

๓.๒)	 กำรจดัเวทหีรอืพืน้ทีก่ำร

ขยำยผล	โดยเน้นควำมหลำกหลำย

ของหน่วยงำน/องค์กร	รวมทั้ง	

กลุ่มเป้ำหมำยที่ควำมแตกต่ำง

ของวัย

(๑)	 โครงกำรชุมชนสัมพันธ	์

โดยร่วมมือกับทุกภำคส่วนใน

ระดับพื้นที่

 มีเครือข่ำยในกำรขยำยผล

กำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำริ

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพบ.

กปค.	๑-๔

(ภำค	ปชช.)

(๒)	กำรจัดเวทีประชำคมเพื่อ

เผยแพร่โครงกำรอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำร	ิทัง้ก่อน	-	ระหว่ำง	- 

หลังกำรด�ำเนินโครงกำร

	 มีกำรน�ำผลส�ำเร็จโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริไป

เผยแพร่

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กปค. ๑-๔

กปส.

กศข.

๔)	กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ

๔.๑)	 กำรส่งเสริมขวัญและ

ก�ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

(๑)	กำรให้รำงวัล/บทลงโทษ	

ที่มีควำมโปร่งใสและยุติธรรม

 มกีำรคดัเลอืกบคุคลต้นแบบ 

ในกำรท�ำควำมดขีองส�ำนกังำน	

กปร.	ปีละอย่ำงน้อย	๑	คน	

	 มีกำรก�ำหนดบทลงโทษท่ี

ชัดเจนและประกำศให้ทรำบ

ร่วมกันภำยในส�ำนักงำน	กปร.	

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

ศปท.

(๒)	กำรก�ำหนดเส้นทำงอำชีพ

และเกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำในอำชพี

ที่ชัดเจนและเป็นธรรม

	 มีกำรพิจำรณำและทบทวน

แผนพฒันำบคุลำกร	เป็นประจ�ำ

ทุกปี

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

(๓)	กำรจัดสวสัดกิำร	เช่น	ห้อง

พยำบำล	 กำรจัดพื้นที่พักผ่อน

ภำยในส�ำนักงำนเพื่อพบปะ

สงัสรรค์	เช่น	สภำกำแฟ	เป็นต้น

 มกีำรพจิำรณำในเร่ืองกำรจดั

สวัสดิกำรเป็นประจ�ำทุกปี

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

สลก.
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ
๔.๒)	 กำรส ่ ง เสริ มค ่ ำนิ ยม	

“กำรท�ำให้ส�ำเร็จมำกกว่ำกำร

ท�ำเสร็จ”	

(๑)	กำรมอบหมำยงำนและ

กำรประเมินผลงำนท่ีมีควำม

ชัดเจน

	 มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์

กำรมอบหมำยงำนและกำร

ประเมินที่ชัดเจน	เป็นรูปธรรม

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

ทุกส�ำนัก/

กอง/ศูนย์

(๒)	กำรศึกษำดูงำนหน่วยงำน

ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร

ด�ำเนินโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริ

	 มีกำรพิจำรณำคัดเลือก

หน่วยงำนทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็	

เพื่อยกย่องหน่วยงำนและเพื่อ

เป็นตัวอย่ำงกำรศึกษำดูงำนให้แก่

เจ้ำหน้ำที่	กปร.

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพบ.

ทุกส�ำนัก/

กอง/ศูนย์

๔.๓)	 กำรพัฒนำศักยภำพทั้ง

ในเชงิเนือ้หำวชิำกำรและเทคนคิ

กำรน�ำเสนอ

(๑)	กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม

พัฒนำควำมรู้และเทคนิคกำร

เป็นวิทยำกร

	 มกีำรจดัหลกัสตูรกำรอบรม

	 มีจ�ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม

ไม่น้อยกว่ำ	๔๐	คน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

๓. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบและสมรรถนะในก�รประส�นคว�มร่วมมือ

เพื่อสนองพระร�ชดำ�ริ

 ๓.๑ เป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์
   เพื่อบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรรวบรวม	ประมวล	และเผยแพร่แนวพระรำชด�ำริและ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริได้อย่ำงถูกต้อง	มีประสิทธิภำพ	สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ที่มี
ควำมหลำกหลำย	สร้ำงพ้ืนท่ีกำรเรียนรู้ส�ำหรับบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ๓.๒ กลยุทธ์
  ๑) ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลเพื่อก�รประส�นและติดต�มก�รดำ�เนินง�น

   บทบำทหลักของส�ำนักงำน	กปร.	ในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ	คือ	กำรประสำนกำรท�ำงำน

ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่มีควำมช�ำนำญในแต่ละด้ำน	 จ�ำเป็นต้องบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนนั้น

มีประสิทธิภำพ	มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนอย่ำงต่อเนื่อง	ดังนั้น	ระบบข้อมูลที่ถูกต้อง	ทันสมัย	และครอบคลุม 

จึงเป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง

   แนวทำงกำรพัฒนำ	ได้แก่	(๑)	กำรพฒันำระบบข้อมลูสำรสนเทศเพือ่กำรด�ำเนนิโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริแบบบูรณำกำร	(๒)	กำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำง

มปีระสิทธิภำพ

  ๒) ก�รพัฒน�ทีมมืออ�ชีพประส�นคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

	 	 	 สมรรถนะ	ควำมสำมำรถ	และแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลำกรส�ำนักงำน	กปร.	ต้องได้รับกำรพัฒนำ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อตอบสนองกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีควำมหลำกหลำยทั้งรูปแบบ

โครงกำรฯ	และหน่วยงำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ	

	 	 	 แนวทำงกำรพัฒนำ	ได้แก่	(๑)	กำรสร้ำงทีมประสำนควำมร่วมมือที่เป็นมืออำชีพ		(๒)	กำรพัฒนำ

และก�ำกับกำรปฏิบัติงำนของทีมประสำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
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  ๓) ก�รพัฒน�พื้นที่ก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกัน และก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น

ให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

   หน่วยงำนสนับสนุนกำรท�ำงำนเพื่อด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ	 ทั้งภำยในและภำยนอกส�ำนักงำน	

กปร.	ควรเข้ำใจถึงเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริร่วมกัน

   แนวทำงกำรพัฒนำ	ได้แก่	(๑)	กำรจัดพื้นที่กำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรที่ท�ำงำนในพื้นที่กับ

บุคลำกรที่ท�ำงำนสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ	เพื่อให้เข้ำใจถึงเป้ำหมำยและวิธีกำรท�ำงำนเพื่อสนองพระรำชด�ำริ	(๒)	กำรจัด

พื้นที่กำรเรียนรู้ส�ำหรับบุคลำกรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจในกำรท�ำงำน	ทั้งใน

ระดับบริหำรและปฏิบัติกำร

 ๓.๓ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร และผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๑)	กำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อกำรประสำนและติดตำมกำรด�ำเนินงำน
๑.๑)	 กำรพัฒนำระบบข้อมูล

สำรสนเทศเพื่อกำรด�ำเนิน

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระ

รำชด�ำริแบบบูรณำกำร

(๑) โครงกำรปรบัปรงุแผนแม่บท

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรของส�ำนักงำน	กปร.	ให้

สอดคล้องกบันโยบำยและทศิทำง

กำรด�ำเนินงำนของ	 ส�ำนักงำน	

กปร.

 แผนแม่บทเทคโนโลยมีีควำม

เหมำะสมและทันสมัย

ปี	๒๕๖๑ ศสท.

(หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง)

(๒)	กำรจดัท�ำคูมื่อเชงิปฏบัิติกำร 

โดยกำรถอดควำมรู ้และแนว

ปฏบิติัทีดี่จำกผูมี้ประสบกำรณ์	

โดยกำรรวบรวมและบันทึก

เทคนิคกำรท�ำงำนแบบบูรณำ

กำรที่มีประสิทธิภำพ

	 มีคู ่มือเทคนิคและวิธีกำร

ปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำรที่เป็น

ปัจจุบัน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กผว.

ส�ำนัก/กอง/

ศูนย์

(ศูนย์ศึกษำฯ	

ศูนย์สำขำ	และ

หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง)

๑.๒)	 กำรพัฒนำบุคลำกรให้

สำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบ

ข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

(๑)	แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน

ทั ก ษะก ำ ร ใช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สำรสนเทศและระบบข้อมูล

ของส�ำนักงำน	กปร.

	 แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน	IT	

ที่มีประสิทธิภำพ

ปี	๒๕๖๑ ศสท.

๒)	กำรพัฒนำทีมมืออำชีพประสำนควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

๒.๑)	 กำรสร้ำงทีมประสำน

ควำมร่วมมือที่เป็นมืออำชีพ

(๑)	กำรคั ด เลื อกบุคลำกร	

และกำรก�ำหนดอัตรำก�ำลังที่

เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับ

ผิดชอบของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนกำร

ประสำนงำน

	 มีกำรก�ำหนดหน้ำท่ีควำม

รับผิดชอบในแต ่ละหน ้ำที	่	

งำน	(Job	Description)	และ

ด�ำ เนินกำรตำมแนวทำงที่

ก�ำหนด

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

(๒)	กำรพัฒนำควำมสำมำรถ

ในกำรปฏิบั ติ ง ำนของ ทีม

ประสำนงำน

	 จัดเวที/กิจกรรมเพื่อให ้

ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ

งำน	พี่สอนน้อง	ฯลฯ

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

ผูบ้รหิำร	กปร.

สลก.

(พขร./แม่บ้ำน)
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ
๒.๒)	 กำรพัฒนำและก�ำกับ

กำรปฏบิตังิำนของทมีประสำน

ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

(๑)	กำรฝึกเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ

สร้ำงเสริมควำมรู	้ควำมสำมำรถ

และควำมทุม่เทเอำใจใส่ในกำร

ด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ

ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน

	 มีกำรจัดกำรฝึกเชิงปฏิบัติ

กำรฯ	 และสำมำรถน�ำไปใช้

ประโยชน์ได้

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กปค. ๑-๔

กพค.

(๒)	กำรพัฒนำกระบวนกำร	

Coaching	and	Mentoring

	 จ�ำนวนครั้งในกำรสอนงำน

และติดตำมงำน

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กปค. ๑-๔

กพค.

๓)	 กำรพัฒนำพื้นที่กำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและก�ำกับกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำม

แนวพระรำชด�ำริ
๓.๑)	 กำรจัดพื้นที่กำรเรียนรู้

ร่วมกนัระหว่ำงบคุลำกรทีท่�ำงำน

ในพื้นที่กับบุคลำกรที่ท�ำงำน

สนบัสนนุด้ำนต่ำงๆ	เพือ่ให้เข้ำใจ

ถึงเป้ำหมำยและวิธีกำรท�ำงำน

เพื่อสนองพระรำชด�ำริ

(๑)	 โครงกำรสนับสนุนกำร

ท�ำงำนแบบบูรณำกำรให้กับ

บุคลำกรทั้งภำยในและภำย	

นอกที่เกี่ยวข้อง

	 มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงกำร

ท�ำงำนแบบบูรณำกำร

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กผว.

(หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง)

(๒)	 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด

โครงกำรอัน เนื่ อ งมำจำก		

พระรำชด�ำริเป็นระบบดิจิตอล

และเชื่อมโยงเครือข่ำยกับศูนย์

ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริ

	 แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำน	

IT	 เกี่ยวกับงำนห้องสมุดที่มี

ประสิทธิภำพ

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

ศสท./ห้องสมดุ

กปค.	๑	-	๔

(ศูนย์ศึกษำฯ)

(๓)	แผนงำนกำรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้

ประโยชน์ห้องสมุดโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 มีกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้

ประโยชน์จำกห้องสมดุฯ	 อย่ำง

น้อย	๑	กิจกรรม

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

ศสท./ห้องสมดุ

๓.๒)	 กำรจัดพื้นที่กำรเรียนรู้

ส�ำหรับบุคลำกรจำกหน่วยงำน

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์

และควำมเข้ำใจในกำรท�ำงำน	ทัง้

ในระดบับรหิำรและปฏบิติักำร

(๑)	กำรจัดหลักสูตรเครือข่ำย

กำรขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ตำม

แนวพระรำชด�ำริและปรัชญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบั

บริหำรและระดับปฏิบัติกำร

	 จัดกำรอบรมในหลักสูตร

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์และ

ควำมเข้ำใจในกำรท�ำงำน	ปีละ	

๒	รุ่น

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

กพค.

(๒)	กำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์

ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

	 มีกิจกรรมที่หลำกหลำยใน

กำรสำนควำมสัมพันธ์ทั้งภำยใน

ส�ำนักงำน		กปร.	และ	ระหว่ำง

ส�ำนักงำน	กปร.	กับหน่วยงำน

ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง	อย่ำงน้อย 

ปีละ	๑	กิจกรรม

ปี	๒๕๖๑-

๒๕๖๔

สลก.



ยุ ท
 ธ 

ศ �
 ส 

ต ร์
 ท่ี  ๑     

  ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๑       
ยุ ท ธ ศ � ส ต 

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒

บทที่ ๕ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
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บทที่ ๕

ก�รบริห�รแผนสู่ก�รปฏิบัติ

 แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	ยังคงมุ่งใช้	“แผน”	เป็นเครื่องมือและกลไก

ในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ	เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตำมวิสัยทัศน์	เป้ำประสงค์	และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้	โดยมี

ควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ขององค์กำรสหประชำชำติ 

กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๒ 

(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	รวมทั้งแนวทำงของแผนบูรณำกำรงบประมำณ	บนฐำนองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริและ

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	จึงก�ำหนดกำรบริหำรแผนยุทธศำสตร์	ดังนี้

 ๑. ก�รสร้�งและส่งเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร.
	 	 กำรสร้ำงและส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	แก่ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ	ทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน/องค์กรเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภำคกำรศึกษำ	และ

ประชำชน	ตัง้แต่กำรเปิดโอกำสให้มส่ีวนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเหน็เพือ่กำรก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์	กำรประชำสัมพันธ์

แผนยุทธศำสตร์เพื่อให้รับทรำบและตระหนักถึงควำมส�ำคัญ	

 ๒. ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ
  ในกำรก�ำหนดแผนยทุธศำสตร์	ส�ำนกังำน	กปร.	ฉบบัที	่๕	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	ได้ค�ำนงึถึงกำรด�ำเนนิงำน

เพือ่ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยทุธศำสตร์ทีม่คีวำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development 

Goals:	SDGs)	ขององค์กำรสหประชำชำติ	กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	และแนวทำงของแผนบูรณำกำรงบประมำณ	อีกทั้ง

ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรถ่ำยทอดเชื่อมโยงไปยังแผนของหน่วยงำนต่ำงๆ	 ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในกำรด�ำเนินงำน

สนองพระรำชด�ำริ	ได้แก่	แผนแม่บทโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริทั้ง	๖	ศูนย์	รวมทั้ง	

กำรน�ำประเด็นในแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	 กปร.	 ไปเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท�ำแผนงำนและกำรด�ำเนินงำนของ

หน่วยงำนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 ๓. ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร
  กำรก�ำหนดให้มกีำรจดัท�ำ	“แผนปฏบิตัริำชกำร”	ในลักษณะแผนปฏบิตัริำชกำรในระยะ	๔	ปี	และแผนปฏบิตัิ

รำชกำรประจ�ำปี	เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรด�ำเนนิงำน	ประสำน	และจดัสรรทรพัยำกรด�ำเนนิกำร	ควบคมุ	ก�ำกับดแูล	

และติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์	โดยมีตัวชี้วัดกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และ

สอดคล้องกับกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

 ๔. ก�รประช�สัมพันธ์
  เพื่อให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทรำบและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร. 

จึงก�ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเผยแพร่ข้อมูลวิธีกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
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แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ	ทั้งภำยในและภำยนอกส�ำนักงำน	 เพื่อให้ทุกฝ่ำยเข้ำใจถึงกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล

ของส�ำนักงำน	กปร.	และเข้ำร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน	กปร.	ให้บรรลุเป้ำหมำย

ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ๕. ก�รอำ�นวยก�รกำ�กับดูแล
  เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์เป็นไปตำมเป้ำประสงค์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	จึงก�ำหนดให้มี

คณะกรรมกำรและคณะท�ำงำน	รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์	ได้แก่

	 ๑)	 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรแผนยุทธศำสตร์	ส�ำนักงำน	กปร.	รับผิดชอบในกำรอ�ำนวยกำร	ควบคุม	

ก�ำกบัดแูล	 และผลกัดนักำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ทีก่�ำหนดไว้	 พร้อมทัง้ก�ำหนดนโยบำย

และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในแต่ละปีตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ของแผน

	 ๒)	 คณะท�ำงำนเร่งรัดและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์	 ส�ำนักงำน	 กปร.	 รับผิดชอบ

ในกำรเร่งรัด	ติดตำม	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้

	 ๓)	 ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรแผนยุทธศำสตร์	 ส�ำนักงำน	 กปร.	 มีกองแผนงำนและ

วิเทศสัมพันธ์เป็นเลขำนุกำร

 ๖. ก�รร�ยง�น ติดต�ม และประเมินผล
 ๖.๑ ก�รร�ยง�นผล

	 	 ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลตำมแผนยุทธศำสตร์	๒	ลักษณะ	ดังนี้

  ๑) ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของแผนยุทธศ�สตร์

	 	 	 กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์รวม	๔	ไตรมำส	(ระยะ	๓	เดือน)	

เพื่อควำมสอดคล้องกับค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและระบบค่ำใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	 โดยมีกำรวิเครำะห์

กำรด�ำเนนิงำนในแต่ละห้วงเวลำตำมสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ	 เสนอคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรแผนยุทธศำสตร์ 

ส�ำนักงำน	กปร.

  ๒) ก�รร�ยง�นผลสำ�เร็จต�มแผนยุทธศ�สตร์

   กำรรำยงำนผลส�ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์ประจ�ำปี	 โดยประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

กำรด�ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรแผนยุทธศำสตร์	ส�ำนักงำน	กปร.		และเสนอประธำน	กปร.

 ๖.๒ ก�รติดต�มผล

  กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	ทั้งควำมก้ำวหน้ำ	ปัญหำอุปสรรค	ข้อขัดข้องในกำรด�ำเนินงำนตำม

แผนยุทธศำสตร์	โดยคณะท�ำงำนเร่งรัดและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์	ส�ำนักงำน	กปร.	ตำมตัวชี้วัด

และห้วงเวลำกำรติดตำมผลที่ชัดเจน	อีกทั้งยังสอดคล้องกับค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

 ๖.๓ ก�รประเมินผล

	 	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ในระยะครึ่งแผนและครึ่งปีสุดท้ำยของ

แผนยุทธศำสตร์	 เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละยุทธศำสตร์ให้ทันต่อสถำนกำรณ์

กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ	และน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับและก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินงำนระยะต่อไป



ยุ ท
 ธ 

ศ �
 ส 

ต ร์
 ท่ี  ๑     

  ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๑       
ยุ ท ธ ศ � ส ต 

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๓

ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒       ยุ ท ธ ศ � ส ต ร์ ท่ี  ๒

ภาคผนวก
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ผนวก ๑
ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

๑.	เพิ่มประ- 

สิทธิภำพ	กำร

บริหำรจัดกำร

โครงกำรอัน

เนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ

 โครงกำรปรบัปรงุ/ 
ซ ่อมแซม/ฟ ื ้นฟ	ู	

โครงกำรฯ	 ที่มีอยู่

เดิมให้สำมำรถใช้

ประโยชน์ได้มำกขึน้

 จ�ำนวน
โครงกำรฯ	 

ที่ได้รับกำร

ปรับปรุง

ซ่อมแซม

ปี ๒๕๕๗	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำ

แหล่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ในลักษณะพื้นที่เชิง

บูรณำกำรในพื้นที่ทั้ง	๔	ภำค	รวม	๑๔	จังหวัด

ปี ๒๕๕๘	กำรปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิำพกำรระบำยน�ำ้

พืน้ที	่ฝ่ังตะวนัตกของแม่น�ำ้เจ้ำพระยำลงสูแ่ก้มลงิมหำชยั-

สนำมชัย	/	โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บกักน�้ำและ

ระบบระบำยน�ำ้เขำเต่ำ	จ.ประจวบครีขีนัธ์	/	โครงกำรควำม

ร่วมมอืโครงกำรปิดทองหลงัพระในกำรพฒันำแหล่งน�ำ้

ขนำดเลก็ให้แก่ประชำชนห้วยตำดข่ำ	อ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยคล้ำย 

อ่ำงห้วยอจ้ีอ	อ่ำงเกบ็น�ำ้ฝำยหลวง	จ.อดุรธำน	ี/	โครงกำร

พัฒนำแหล่งน�้ำเพื่อกำรบริหำรน�้ำชุมชนตำมแนว

พระรำชด�ำร	ิโดยควำมร่วมมอืกบัมลูนธิอิทุกพฒัน์	จ�ำนวน 

๒๓	จังหวัด	๓๖	ชุมชน

ปี ๒๕๕๙	โครงกำรศนูย์	๑๐๐	ปี	หม่อมหลวงบวั	กติยิำกร 

จ.นครนำยก	/	โครงกำรศนูย์กำรเรยีนรูด้้ำนหม่อนไหมแบบ

ครบวงจร	จ.ชัยภูมิ	/	โครงกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

จ.ปรำจนีบรุ/ีโครงกำรพืน้ทีป่ำต้นน�ำ้ห้วยเอีย้งอนัเนือ่งมำ

จำกพระรำชด�ำริ	จ.เชียงรำย	

กผว.

กปค.	๑–๔	

กกพ.

 ด�ำเนนิกำร

บรรลุตำม	

ตัวชี้วัด

 กำรต่อยอด
โครงกำรอันเนื่อง 

มำจำกพระรำชด�ำร ิ

(โครงกำรหลัก) 

ให้เกิดประโยชน์

 จ�ำนวน 

โครงกำรฯ 

ที่ได้รับกำร 

ต่อยอด

ปี ๒๕๕๗	 โครงกำรแนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำขนำด

เล็กในพื้นที่ชลประทำน	จ.สระแก้ว	/	กำรจัดมหกรรม

เครอืข่ำยคนรกัษ์แฝกแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่๒	จ.ชลบรุี	

ร่วมกบั	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	และ	มหำวทิยำลยับรูพำ

ปี ๒๕๕๘	กำรประกวดกำรพฒันำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก

อนัเนือ่ง	มำจำกพระรำชด�ำร	ิโดย	ปตท.	/	กำรประกวดกำร

พัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกในระดับสำกล	 The	

King	of	Thailand	Vetiver	Awards	/	โครงกำรศกึษำวจิยั

ใช้ไอเย็นจำกกระบวนกำรผลิตของโรงแยกก๊ำซในกำร

ปลูกไม้เมืองหนำว	โดย	ปตท.	ระยอง

ปี ๒๕๕๙	 โครงกำรศูนย์บริกำรวิชำกำรเกษตร	 มูลนิธิ

ชัยพัฒนำ	จ.ปทุมธำนี	/	โครงกำรแปลงสำธิตกำรเกษตร

แบบผสมผสำน	จ.ชยันำท	/	โครงกำรพฒันำพืน้ทีเ่กษตร

น�ำ้ฝนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ.กำฬสนิธุ	์/	โครงกำร

อุตสำหกรรมประมงพื้นบ้ำน	จ.พังงำ	/	โครงกำรศูนย์

กผว.

กปค.	๑–๔

กกพ.

 ด�ำเนนิกำร
บรรลุตำม	

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

พฒันำปศสุตัว์ตำมพระรำช	ด�ำร	ิจ.เลย	/	โครงกำรศกึษำ
ทดลองปลกูปำล์มน�ำ้มนัและเกษตรผสมผสำน	จ.พงังำ	/	
โครงกำรศกึษำวจิยัและพฒันำส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบีย้
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ.เพชรบรุ	ี/	ศนูย์ชยัพฒันำกำร
เกษตรสิรินธร	จ.พิจิตร/	โครงกำร	พัฒนำป่ำชุมชนบ้ำน
อ่ำงเอด็	จ.จนัทบรุ	ี/	โครงกำรพฒันำทีด่นิมลูนธิชิยัพฒันำ 
(สวนผลไม้	ปำล์ม	ป่ำชุมชน)	จ.ระยอง	

 ส่งเสริมอำชีพ
ให้ควำมรู้/อบรม	
เพื่อให้โครงกำร
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริเกิด
ประโยชน์อย่ำง
ครบวงจร

 จ�ำนวน
ครั้งที่จัด

 กำรอบรม
 ส่งเสริม

อำชีพ
 ให้ควำมรู้

ปี ๒๕๕๗ กำรฝึกอบรมเกษตรกรของศนูย์ศกึษำเขำหนิซ้อนฯ/ 
โครงกำรศูนย์เรยีนรูก้ำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรผลติสนิค้ำ
เกษตรภำยใต้หวัข้อ	แนวทำงปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ณ	ศูนย์ศึกษำเขำหินซ้อนฯ
ปี ๒๕๕๘ กำรฝึกอบรมอำชีพ	ภำยใต้นิทรรศกำรพอเพียง
เพื่อพ่อในงำนเฉลิมพระเกียรติพรรณไม้งำมอร่ำม
สวนหลวง	ร.๙
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ กำรฝึกอบรมของศนูย์ศกึษำพกิลุทองฯ/ 
ศนูย์ศึกษำเขำหนิซ้อนฯ/	ศูนย์ศึกษำภพูำนฯ	และศูนย์ศึกษำ
ห้วยฮ่องไคร้ฯ/	โครงกำรฝึกอบรมปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง	 เกษตรทฤษฎใีหม่	ของศนูย์ศกึษำห้วยทรำยฯ/	
โครงกำรหมู่บ้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต	ของศูนย์ศึกษำ
อ่ำวคุ้งกระเบนฯ	

กปค.๑–๔
กศข.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด

-ควรปรับ
หลักสูตร	ให้
ทันสมัยและ
ตรงต่อควำม
ต้องกำรของ
ผู้เข้ำรับกำร
อบรม

 เพิ่มประสิทธิ-	

ภำพกระบวนงำน

พจิำรณำสนบัสนนุ

งบประมำณอย่ำง

ครบวงจร

 โครงกำร
เพิ่มประ-

สิทธิภำพ	

กำรวเิครำะห์

โครงกำร

(ปรับแผนด�ำเนินกำรในปี	๒๕๕๙)

ปี ๒๕๕๙ กำรปรับปรุงระบบ	 e-monitoring	 และจัด

ประชุมช้ีแจงให้กับหน่วยงำนของกรมชลประทำน

ให้สำมำรถใช้ระบบในกำรรำยงำนผล / ส่งข้ำรำชกำรไป

ฝึกอบรมหลักสูตรกำรวำงแผนและกำรบรหิำรโครงกำร

มืออำชีพ

กผว.

กพค.

กปค.๑–๔

ศสท.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด 
-ควรมีกำร
ติดตำมและ
ด�ำเนินงำน
อย่ำงต่อเน่ือง

 เพิ่มประสิทธิ-

ภำพกำรติดตำม

ประเมินผลโครงกำร

อันเนื่องมำจำก	

พระรำชด�ำริ

 โครงกำร
ประเมิน

ผลลัพธ์/	

ผลสัมฤทธิ์

ของโครง

กำรฯ

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพป่ำบริเวณ

เหนอืสระเกบ็น�ำ้คลองทรำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

จ.สระแก้ว	/	โครงกำรสถำนสีบูน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำ	บ้ำนดอนปอ 

จ.หนองบัวล�ำภู	/	โครงกำรฝำยห้วยเย็น	จ.เชียงรำย	/	

โครงกำรฝำยทับสมิงคลำ	จ.สุรำษฎร์ธำนี

ปี ๒๕๕๘ สถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน�้ำบ้ำน

หนิลำด	จ.มหำสำรคำม	/	อ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยแม่ก๋วม	จ.ล�ำปำง	/ 

ฝำยน�้ำงำว	(บ้ำนปันใต้)	พร้อมระบบส่งน�้ำ	จ.ล�ำปำง	/	

ฝำยถ่อน	พร้อมระบบส่งน�ำ้	จ.น่ำน	/	ฝำยห้วยโก๋น	๒	และ

ระบบส่งน�ำ้และรำงรบัน�ำ้ฝน	พร้อมถงัเกบ็น�ำ้ฝน	จ.น่ำน	/ 

จัดหำน�้ำสนับสนุนโรงเรียน	ตชด.	รำงวัลอินทิรำคำนที	

จ.เชยีงใหม่	/	ระบบระบำยน�ำ้และปรบัปรงุระบบประปำ	

โรงเรยีนสมบรูณ์ศำสน์	จ.ยะลำ	/	ปรบัปรงุระบบประปำ	

ระบบระบำยน�ำ้และงำนป้องกนัตลิง่โรงเรยีนอบิตดีำวทิยำ
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

จ.นรำธิวำส	/	ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน

ธรรมพิทยำคำร	จ.ปัตตำนี	/จัดหำแหล่งน�้ำให้รำษฎร

บ้ำนนำเหรียง	(ท่อผันน�้ำบ้ำนนำเหรียง)	จ.ชุมพร

ปี ๒๕๕๙ โครงกำรจดัหำแหล่งน�ำ้สนบัสนนุพืน้ที	่ต.ดอนดงึ  

(ฝำยหนองกระสังข์)	จ.ลพบุรี	/	โครงกำรชลประทำน

เมอืงกำญจนบรุ-ีพนมทวน	 อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ

งำนก่อสร้ำงสถำนสีบูน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองโรง	๒	ระยะที	่๒ 

จ.กำญจนบรุ	ี/	โครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้บรเิวณ	ต.กระทงยำม 

อ.ศรมีหำโพธ	ิ	จ.ปรำจนีบรุ	ี/	โครงกำรจดัหำน�ำ้สนบัสนนุ

กำรจัดตั้งโรงพยำบำลแม่แจ่ม	(แห่งใหม่)	จ.เชียงใหม่	/	

โครงกำรสถำนเีกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำร	ิภพูยคัฆ์	จ.น่ำน	/ 

โครงกำรพฒันำบ้ำนกอก-บ้ำนจนู	อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ

จ.น่ำน	/	โครงกำรพฒันำพืน้ที	่ต.เหล่ำกอหกอันเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำร	ิจ.เลย	/	โครงกำรพฒันำพืน้ทีบ่รเิวณหนองอึง่

อนัเนือ่งมำจำก	พระรำชด�ำร	ิจ.ยโสธร	/	โครงกำรขยำยผล

เกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ.เขำวง	

จ.กำฬสนิธุ	์/	โครงกำรฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่ำทุง่ทะเลอนัเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำริ	จ.กระบี่

กตผ.

กผว.

ศสท.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด

-	ควรมีกำร
พจิำรณำรว่ม
กันเพื่อจัด
ท�ำแผนกำร
ติดตำม
ประเมินผล

 โครงกำร
ประเมิน
ควำมคุ้มค่ำ
ของโครง
กำรฯ

ปี ๒๕๕๗ กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำพื้นที่รอบวัด
ญำณสังวรำรำมอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 จ.ชลบุรี/	
กำรติดตำมผลโครงกำรเขื่อนแควน้อยอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำร	ิจ.พษิณโุลก	/	โครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยหวด
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ.สกลนคร	/	และโครงกำร
ฝำยทดน�ำ้บ้ำนวงัปลำอนันือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ.ชมุพร
ปี ๒๕๕๘ กำรประเมนิผลโครงกำรพฒันำลุม่น�ำ้ปำกพนงั
อันเนื่อง	มำจำกพระรำชด�ำริ	จ.นครศรีธรรมรำช	/	กำร
ตดิตำมผลโครงกำรจดัท�ำตวัชีว้ดัโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำร	ิ(ดนิ	น�ำ้	ป่ำไม้	กำรเกษตร	และทรพัยำกรชำยฝ่ัง)
ปี ๒๕๕๙ กำรประเมนิผลกำรพฒันำและกำรรณรงค์กำร
ใช้หญ้ำแฝกอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ/และศนูย์ศกึษำ
กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	/กำรติดตำมผล
โครงกำรจดัท�ำตวัชีว้ดัโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ
(ดิน	น�้ำ	ป่ำไม้	กำรเกษตร	และทรัพยำกรชำยฝั่ง)

กตผ.
กผว.

กปค.	๑–๔

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

-	ควรด�ำเนิน
กำรอย่ำง	
ต่อเนื่อง

 โครงกำร
เพิ่มประ-
สิทธิภำพ
กำรติดตำม
ประเมินผล
โครงกำร

ปี ๒๕๕๗ กำรเข้ำอบรมหลกัสตูร	กำรเขยีนและประเมนิผล

โครงกำร	:	กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์องค์กรสู่กำรปฏิบัต ิ

ม.เกษตรศำสตร์	(๑	คน)	/	กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	

“โครงกำรคูม่อืมำตรฐำนตวัชีว้ดักำรประเมนิผลโครงกำร” 

จดัท�ำโดย	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรเกษตร	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ปี ๒๕๕๘ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท�ำตัวชี้วัด

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

กตผ. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 โครงกำร
ติดตำมผล 

โดยระบบ	 

e-moni-

toring

ปี ๒๕๕๗ กำรติดตำมผลโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณ	จำกส�ำนกังำน	กปร.	ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	

๒๕๕๗

กผว. 

ศสท.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด

๒.	 ส่งเสริม

งำนวิชำกำร

ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำฯ

 ส่งเสริมงำน
วชิำกำรศนูย์ศกึษำ

กำรพัฒนำฯ

 จัดเวที

แลกเปลี่ยน	

เรียนรู้				

ผลงำนวิจัย

ของศูนย์ฯ	

กับภำคี		

นักวิจัย

ภำยนอก

ปี ๒๕๕๗ กำรประชุมสัมมนำวิชำกำรศูนย์ศึกษำอัน

เนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิภำยใต้	กำรจดังำน		“Thailand	

Agricultural	Expo	2014”	วันที่	๒๙	สิงหำคม	๒๕๕๗	

ณ	ศนูย์แสดงสนิค้ำและกำรประชมุอมิแพค็	เมอืงทองธำนี

ปี ๒๕๕๘ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรวิชำกำรศูนย์

ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ/	ตดิตำมผล

กำรด�ำเนินงำนศึกษำวิจัยของศูนย์ศึกษำฯ	 โดยคณะ

อนกุรรมกำรวชิำกำรโครงกำรศนูย์ศกึษำฯ	รวม	๖	ครัง้	/	

กำรทบทวนแนวพระรำชด�ำริและผลกำรศึกษำวิจัยที่

ผ่ำนมำ	จ�ำนวน	๑,๒๒๕	เรื่อง	/	สนับสนุนงำนวิจัยของ

ศูนย์ศึกษำ	จ�ำนวน	๓๔	โครงกำร	/กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล

ทรัพยำกรท้องถิ่น	อพสธ.	ณ	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	ทั้ง	

๖	แห่ง	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	/	โครงกำรจดัตัง้

สถำนีตรวจวัดอำกำศในพื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	

๖	แห่ง	/	จดัท�ำคูม่อืขอรบักำรสนบัสนนุงบประมำณงำน

ศึกษำ	วิจัยและงำนทดสอบสำธิต	(งบ	กปร.)

ปี ๒๕๕๙ กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรวิชำกำรศูนย์

ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	/	ติดตำม

ผลกำรด�ำเนินงำนศึกษำวิจัยของศูนย์ศึกษำฯ	โดยคณะ

อนกุรรมกำรวชิำกำรโครงกำรศนูย์ศกึษำฯ	รวม	๑๖	ครัง้	/ 

กำรทบทวนแนวพระรำช	ด�ำริและผลกำรศึกษำ	วิจัยที่

ผ่ำนมำ	จ�ำนวน	๔๘	เรือ่ง	/	สนบัสนนุงำนวจิยัของศนูย์ศกึษำฯ 

จ�ำนวน	๕๖	โครงกำร	/	จดัท�ำฐำนข้อมลูทรพัยำกรท้องถิน่ 

อพสธ.	ณ	ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ	ทัง้	๖	แห่ง	และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	/	กำรจดัท�ำคูม่อืขอรบักำรสนบัสนนุ

งบประมำณ	งำนศกึษำ	วจิยัและงำนทดสอบสำธติ	จ�ำนวน 

๑	ฉบับ 

กศข. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด

 ส่งเสริมงำน	
ฝึกอบรมของศูนย์

ศึกษำกำรพัฒนำฯ

 งำนวิจัย
ทีป่ระสบผล

ส�ำเร็จและ

กลัน่กรองมำ

เป็นหลักสูตร

กำรฝึกอบรม

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ

ตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	ณ	ศนูย์ศกึษำห้วยฮ่องไคร้ฯ

ปี ๒๕๕๘ มีงำนวิจัยและงำนทดสอบของศูนย์ศึกษำฯ	

ที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรม	จ�ำนวน	๙๓	

ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙	โครงกำรควำมร่วมมือกับ	วช.	โดยให้

ควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ศูนย์ศึกษำฯ	 ในลักษณะกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ	ปี	๕๘	จ�ำนวน	๑๔	หลักสูตร	

และ ปี	๕๙ จ�ำนวน	๑๓	หลักสูตร

กศข. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด



43แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 ส่งเสรมิศนูย์ศกึษำ
กำรพฒันำฯ	ให้เป็น
แหล่งศึกษำวิจัย

 มีผลงำน	
วจิยัทีส่ำมำรถ 
เผยแพร่ต่อ
สำธำรณะ

ปี ๒๕๕๗ กำรจัดงำนชมศูนย์ศึกษำพัฒนำควำมรู้	 ดู
นทิรรศกำร”	ณ	ศนูย์ศกึษำพกิลุทองฯ	/	กำรจัดนทิรรศกำร 
๒๐	ปี	ใต้ร่มพระบำรมี	ณ	ศูนย์ศึกษำห้วยทรำยฯ	/	กำร
จดังำนท่องเทยีวเชงิเกษตร	เขำชะงุม้	ควำมสขุของคนไทย
ใต้ร่มพระบำรม	ีณ	ศนูย์ศกึษำวธิกีำรฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรม
เขำชะงุม้	อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ.รำชบรุ	ี/	กำรจดั
นิทรรศกำรน�้ำพระทัยหล่ังรินลุ่มน�้ำปำกพนังร่มเย็น	
จ.นครศรีธรรมรำช
ปี ๒๕๕๘ จดัท�ำเอกสำรวชิำกำร	Proceedings	จ�ำนวน	
๘	เรื่อง
ปี ๒๕๕๙ มีงำนวิจัยและงำนทดสอบของศูนย์ศึกษำกำร	
พัฒนำฯ	ที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรม	จ�ำนวน	๒๓๒	เรื่อง 
(นับรวมปี	๕๕-๕๙)

กศข. -ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด

-ควรด�ำเนิน
กำรอย่ำงต่อ
เนื่อง

๓.	 พัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำรงำน
ฎีกำและเร่ือง
ร้องทุกข์

 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรงำน
ฎีกำและเรื่องร้อง
ทุกข์โดยใช้เทคโน-
โลยีสำรสนเทศ

 มีระบบ
กำรติดตำม
ฎีกำอย่ำง
สมบรูณ์เป็น
ปัจจุบัน

ปี ๒๕๕๘ จัดท�ำระบบ	e-petition	เพื่อติดตำมสถำนะ
ฎีกำ
ปี ๒๕๕๙ น�ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อติดตำมข้อมูล
ฎีกำโดยสำมำรถ	ติดตำมสถำนะกำรด�ำเนินงำนฎีกำได้

ศสท.
กปค.๑-๔
กพบ.
กผว.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 มีกำร
เชื่อมโยง
ระบบติด	
ตำมฎีกำ	

ปี ๒๕๕๘ มีคณะกรรมกำรปรับปรุงระบบข้อมูลเกี่ยว
กับโครงกำรพระรำชด�ำริของส�ำนักรำชเลขำธิกำร	 โดย
ควำมร่วมมือจำกส�ำนักงำน	กปร.	และกรมชลประทำน	
อยู่ระหว่ำงกำรวำงระบบสำรสนเทศเพือ่เชือ่มโยงข้อมลู
แต่ละหน่วยงำน

กปค.๑-๔
ศสท.
กพบ. 
กผว.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 จดัท�ำกำรตดิตำม 
โครงกำร	(ฎกีำ)	ที่
ยงัไม่ได้ด�ำเนนิกำร

 มีกำรติด	
ตำมฎีกำฯ

ปี ๒๕๕๗ จัดท�ำระบบ	E–petition	 เพื่อติดตำม	ฎีกำ	
๑	ระบบ	/	ประชมุคณะท�ำงำนประสำนและตดิตำมกำร
ด�ำเนินงำนฎีกำ	 ขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำธิคุณ	
๑	ครั้ง	และประชุมติดตำมงำน	๑	ครั้ง
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีคณะท�ำงำนประสำนติดตำมกำร
ด�ำเนิน	งำนฎีกำ	ซึ่งได้ประชุมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	
จ�ำนวน	๓	ครั้ง

กปค.๑-๔
กพบ.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๔.	 กำร
ขยำยเครือ	
ข่ำยและ
พัฒนำกำรมี
ส่วนร่วม

 กระชับควำม	
สมัพนัธ์ของเครอื
ข่ำย

 จดัสมัมนำ
ศึกษำดูงำน	
(ทุกหน่วย)	
*ท้องถิ่น*

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำร
โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่	 ส�ำนักงำน	 กปร.	 และเจ้ำหน้ำที่กรม	
ชลประทำน	รวม	๕	ครั้ง	
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ คณะกรรมกำรประสำนงำนโครงกำร
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิตำมยทุธศำสตร์กำรส่งเสรมิ
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียงในภำค
เกษตรและชนบท	มีกำรประชุมครบถ้วนทุกจังหวัด
ปี ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมกำรด้ำนวิชำกำรและติดตำม
ประเมิน	ภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้
หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	มีกำรติดตำมกำร
ด�ำเนินงำนในพื้นที่	ต่ำงๆ	๖	ครั้ง	

กผว.
กปส.

กปค.๑-๔

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด



44 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 ขยำยเครือข่ำย
สู่ภำคเอกชน/
ประชำชนและ
ต่ำงประเทศ

 จ�ำนวน	
(กิจกรรม)	
ของเครือ
ข่ำย

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรจดัท�ำ	MOU	กบักรมป่ำไม้	กรมกำร
ปกครอง	กอ.รมน.	ด�ำเนินโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้
ตำมแนวพระรำช	ด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ	ฯ	สยำม
บรมรำชกมุำร	ี/	โครงกำรศกึษำดงูำนของเอกอคัรรำชทตู
ไทยและผู้แทนทำงกำรเมืองสื่อมวลชนจำกประเทศ
เยอรมน	ีณ	ศนูย์ศกึษำภพูำนฯ	/	โครงกำรบวัแก้วสมัพนัธ์
ส�ำหรับกลุ่มประเทศลำตินอเมริกำ	จ�ำนวน	๑๔คน
ปี ๒๕๕๘ โครงกำรควำมร่วมมอืจดัท�ำ	Development	
Model/	Best	Practices	ระหว่ำงส�ำนักงำน	กปร.	และ 
กรมส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	/	โครงกำร
พัฒนำและณรงค์กำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกอัน
เนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ(ICV-6)	/	โครงกำรควำมร่วมมอื
ไทย	–	ตองกำ	เพือ่กำรพฒันำแปลงเกษตร	กรรมตวัอย่ำง
ในพืน้ทีข่องส�ำนกัพระรำชวงัตองกำตำมหลกัปรชัญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีง	/	โครงกำรบวัแก้วสมัพนัธ์ส�ำหรบักลุม่
ประเทศเอเชยีใต้	เอเชยีกลำง	แอฟรกิำ	และลำตนิ	อเมรกิำ	/ 
กำรประชุมสุดยอดกำรพัฒนำผู้น�ำเวทีควำมร่วมมอืเพ่ือ
กำรพัฒนำ	หมู่เกำะแปซิฟิกครั้งที่	๓	/	โครงกำรส่งเสริม
กำรปลูกหญ้ำแฝกในพื้นที่ลุ่มชำยฝั่งและพื้นที่ดอนใน
ภำคกลำงของประเทศเวียดนำม	/	โครงกำรเครือข่ำย
สถำบนักำรศึกษำสืบสำนพระรำชด�ำริ
ปี ๒๕๕๙ โครงกำรเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำสืบสำน
พระรำช	ด�ำริ	รุ่นที่	๓	วันที่	๒๗	-	๒๙	มิถุนำยน	๒๕๕๙	
ณ	 โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพป่ำบริเวณป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำกุยบุรี	จ.ประจวบคีรีขันธ์	/	โครงกำรฟำร์ม
ทะเลตัวอย่ำงตำมพระรำช	ด�ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	
พระบรมรำชนินีำถ	จ.เพชรบรุ	ี/	โครงกำรศกึษำวจิยัฟ้ืนฟู
ท่ีดินเส่ือมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ
จ.รำชบรุ	ีจ�ำนวน	๙๑	ท่ำน	จำก	๕๑	แห่ง	/	กำรฝึกอบรม
ผู้น�ำแห่งยุคเพื่อควำมสุขที่ยั่งยืน	(เกษตรทฤษฎีใหม่)	
ร่วมกบัส�ำนกังำนทรพัย์สนิส่วน	พระมหำกษตัรย์ิ	จ�ำนวน	
๔	ครัง้	โดยศนูย์ศกึษำห้วยฮ่องไคร้ฯ	ศนูย์ศกึษำภพูำนฯ	
ศนูย์ศกึษำเขำหนิซ้อนฯ	และศนูย์สำขำฯ	โครงกำรพฒันำ
พื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนังฯ

กผว	(วส.)
กปส.

กปค.๑-๔

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 ส่งเสริมกำรม ี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนใน			
ทุกโครงกำร	 
(เชิงคุณภำพ)

 จ�ำนวน
กิจกรรมของ
กลุ่มที่จัดตั้ง

ปี ๒๕๕๗ กำรต่อยอดโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำแบบ
บรูณำกำรพืน้ทีเ่ป้ำหมำยกำรฝึกอบรม	จ�ำนวน	๒๐	จังหวดั 
ณ	ศนูย์ศกึษำฯ	และศนูย์สำธติทีเ่กีย่วข้องจ�ำนวน	๖	ครัง้
ปี ๒๕๕๘ กำรอบรมกลุม่ผูใ้ช้น�ำ้พืน้ที	่จ.ลพบรุ	ี/	โครงกำร
พพิธิภณัฑ์ธรรมชำตจิดักำรน�ำ้ชมุชนตำมแนวพระรำชด�ำริ
กลุ่มผู้ใช้น�้ำชลประทำนอ่ำงเก็บน�้ำห้วยทรำย	อ.พร้ำว	
จ.เชยีงใหม่	/	เกษตรกรเครอืข่ำยคนรกัแฝกภำคตะวนัออก 

กปค.	๑-๔
กศข.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด



45แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

ปี ๒๕๕๙ ศนูย์ศกึษำภพูำนฯ	 จดัเสวนำของศนูย์เรยีนรู้

ในพื้นที่ขยำยผลของศูนย์ศึกษำภูพำนฯ	จ�ำนวน	๑	ครั้ง	

 สร้ำงผลิตภัณฑ์	
(เสริมรำยได้)

 จ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
โครงกำรอบรมส่งเสริมพัฒนำอำชีพกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเกษตร	 ให้แก่	 เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษำฯ	 / 
โครงกำรควำมร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนำในกำรคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษำฯ	ติดตรำภัทรพัฒน์	เพ่ือส่งเสริม
กำรจ�ำหน่ำย

กปค.	๑-๔
กศข.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
-	มีกำรด�ำเนิน
งำนอย่ำง	
ต่อเนื่อง

ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ ก�รขย�ยผลและเผยแผ่องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

๑.	กำรสร้ำง
องค์ควำมรู ้
เพื่อขยำยผล

 โครงกำร
รวบรวมข้อมูล
กำรศึกษำวิจัย	
จำกโครงกำร			
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ

 จ�ำนวน
องค์ควำมรู้
ใหม่ที่เพิ่ม
ขึ้น	

ปี ๒๕๕๗ กำรจัดท�ำหนังสือ	๔๐	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ:	
เกษตรกรในโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ/	กำร
จัดกำรถอดบทเรียนกลุ่มผู้ใช้น�้ำ	/	กำรจัดท�ำคู่มือกำร
ขยำยผลองค์ควำมรูศ้นูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ	เกีย่วกบับญัชี
หลักงำนวิชำกำรของศูนย์ศึกษำฯ	ทั้ง	๖	แห่ง
ปี ๒๕๕๘ กำรจัดท�ำเอกสำรองค์ควำมรู	้จ�ำนวน	๘	ฉบบั	/ 
จัดท�ำหนังสือ	 ข้ำว	 ของศูนย์พัฒนำกำรเกษตรภูสิงห์
อันเนื่อง	มำจำกพระรำชด�ำริ	จ.ศรีสะเกษ
ปี ๒๕๕๙ รวบรวมงำนศึกษำวิจัยของศูนย์ศึกษำฯ	เพื่อ
ลงในหน้ำเว็บของส�ำนักงำน	กปร.

กปค.๑-๔
กศข.
กปส.
ศสท.
ศูนย์

ศึกษำฯ

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด

 โครงกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
องค์ควำมรูโ้ครงกำร
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ	
(ภำพรวม)

 กำร
พฒันำระบบ
ฐำนข้อมูล
องค์ควำมรู้
ให้มปีระ-
สิทธิภำพ

 กำรน�ำไป	
ใช้ควำมพึง
พอใจของ	
ผู้ใช้

ปี ๒๕๕๗ จัดท�ำข้อมูลองค์ควำมรู้ในเว็บไซต์	 www.
rdpb.go.th	เพือ่เผยแพร่ประกอบด้วย	ประมวลพระรำชด�ำริ
เกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนโครงกำรพระรำชด�ำรขิองพระบำท
สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	และพระบรมวงศ์	/	ประมวลโครงกำร
อันเนื่องมำ	จำกพระรำชด�ำริ	ตั้งแต่ปี	๒๔๙๕	–	๒๕๕๗	
จ�ำนวน	๔,๔๔๗	โครงกำร	/	ประมวลแนวคิดทฤษฎีใน
กำรพัฒนำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	/	จัดท�ำระบบฐำนข้อมูล
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรแิละปรบัปรงุข้อมลู
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙	รวบรวมโครงกำรทีส่�ำคญั	และรำยชือ่
โครงกำรอนัเนือ่ง	มำจำกพระรำชด�ำร	ิตัง้แต่ปี	๒๔๙๕	-	
ปัจจบุนั	ลงในเวบ็ไซต์ส�ำนกังำน	กปร.	www.rdpb.go.th)	/ 
ระบบฐำนข้อมลูโครงกำร	http://e-office	เกีย่วกบัโครงกำร
ทีไ่ด้รบัประมำณ	กปร.	ตัง้แต่	๒๕๒๕	-	ปัจจบุนั	/	ระบบ
ฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้	KM	ส�ำนักงำน	กปร.

ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์
(ศสท.เป็น
ผู้รับผิด

ชอบหลัก)

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม					
ตัวชี้วัด

 โครงกำรรวบรวม
และจัดท�ำเป็น
เอกสำรองค์	
ควำมรู้

 จัดท�ำเป็น
เอกสำรคูม่อื
ทุกสิ้นปี		
งบประมำณ

ปี ๒๕๕๗ คดัเลอืกผลส�ำเรจ็จำกกำรศกึษำวิจยัศนูย์ศกึษำ
กำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 ไปจัดท�ำคู่มือ
ฝึกอบรม	เผยแพร่ควำมรู้	“บัญชีหลัก	๙๓	เมนู”

ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์
(กศข.เป็น

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม				
ตัวชี้วัด



46 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

ปี ๒๕๕๘	 โครงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำตัวชี้วัดและจัดท�ำ
คู่มือประเมินตำมมำตรฐำนองค์กรธุรกิจตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง	ร่วมกบั	สกว.	/	คูม่อืกำรขบัเคลือ่น
กำรพัฒนำตำมเศรษฐกจิพอเพียงในภำคเกษตรและชนบท
และด้ำนควำมมัน่คง	/	กำรจดัพมิพ์คูม่อืศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีง	๘	ศนูย์	/	กำรผลติหนงัสอืปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง(ภำษำอังกฤษ)	/	จัดพมิพ์หนงัสอื	The	Developer	
King.	
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙	จัดพิมพ์	Technical	Bulletin	/	
จัดพิมพ์	Vertiverim	Newsletter	/	จัดพิมพ์	โปสเตอร์
องค์ควำมรูป้รชัญำเศรษฐกจิพอเพียง	/	หนงัสือองค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 /	 หนังสือที่เริ่มต้นจำกศูนย์ฯ	 /	
เอกสำรเผยแพร่วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 /	
ประมวลพระรำชด�ำรใินพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	 /	
หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต	

ผู้รับผิดชอบ
หลัก)

 พฒันำช่องทำง	
กำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรองค์ควำมรู้
เพื่อกำรขยำยผล

 จ�ำนวน

กิจกรรม

กำรเผยแพร่	

ข้อมูลข่ำวสำร 

องค์ควำมรู้	

(บทควำม	

สัมมนำ	

เว็บไซต ์

เอกสำรฯ)

ปี ๒๕๕๗	จัดท�ำข้อมูลองค์ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ	
และข้อมูลโครงกำรที่น่ำสนใจ	 และเผยแพร่ผลกำร
ปฏิบัติงำนและกิจกรรมต่ำงๆ	ใน	Facebook	แฟนเพจ	
ส�ำนกังำน	กปร.	/	เผยแพร่ข้อมลูผ่ำนโปสเตอร์/สิง่พมิพ์	/ 
เผยแพร่โครงกำรพระรำชด�ำร	ิผ่ำนสือ่	TV	/รำยกำรบ่ำยนี้
มีค�ำตอบ	/	โครงกำรเสวนำวิชำกำร	“โครงกำรจัดงำน
เฉลิมพระเกียรติร่วมกับกองทัพไทย”	วันที่	๑๔	–	๑๖	
ก.ค.	๕๗	/	กำรบรรยำยให้ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ	
ให้แก่	หน่วยงำนต่ำงๆ
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙	 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำร	
ข่ำวตำมเสดจ็	องค์ควำมรูต้ำมแนวพระรำชด�ำร	ิกจิกรรม
กำรประกำศจัดซื้อจัดจ้ำง	 กำรอนุมัติโครงกำรวำรสำร	
จดหมำยข่ำว	 สื่อวีดีทัศน์ฯ	 ผ่ำน	 ทำง	 website	 และ	
Facebook	ของส�ำนักงำน	กปร.	/	กำรบรรยำยเกี่ยวกับ
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรแิละแนวพระรำชด�ำริ
ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ	ประชำชน	นักเรียน	นักศึกษำ	/	
กำรจดัท�ำสือ่สิง่พมิพ์	/	หนงัสอืเศรษฐกจิพอเพยีง	ปรชัญำ 
โดยนำยอ�ำพลเสนำณรงค์	องคมนตร	ี /	หนงัสอืแบบอย่ำง
และแนวทำงเป็นคนดแีละคนเก่ง	โดยนำยอ�ำพล	เสนำณรงค์ 
องคมนตรี	/	โปสเตอร์องค์ควำมรู้ศูนย์ศึกษำฯ	และชุด
เศรษฐกจิพอเพยีง	/	สือ่หนงัสอืพมิพ์	/	สือ่โทรทศัน์	สำรคดี
เฉลมิพระเกยีรต	ิสำรคดเีชงิข่ำว	สำรคดศีนูย์ศกึษำฯ	๖	ศนูย์ 
ภำษำไทย	และภำษำองักฤษ	/	สือ่วทิย	ุ/	งำนบรกิำรห้องสมุด
ปี ๒๕๕๙ สกูป๊ผลส�ำเรจ็จำกกำรด�ำเนนิงำน	ชดุ	กปร.	กบั
งำนของในหลวง	/	สนับสนุนสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใิห้แก่หน่วยงำนและประชำชน
ทั่วไป

ศสท. 
กศข. 
กปส.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 โครงกำรศูนย์

เรียนรู้ส�ำนักงำน	

กปร.	

 ส�ำนกังำน 

กปร.	เป็น

ศูนย์เรียนรู้

โครงกำรฯ

ปี ๒๕๕๘ ตดิตำม	สนบัสนนุศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	/ 
โครงกำรสมัมนำศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	ส�ำนกังำน	
กปร.	ในหวัข้อกำรขบัเคลือ่นวถิชีวีติพอเพยีงสูก่ำรพฒันำ
ประเทศ

กศข.
กปค.๑-๔

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๒.	กำรขยำย

ผลโครงกำร	

(เกษตรกร,	

ประชำชน

ทั่วไป)

 โครงกำรฝึก

อบรมอำชีพใน

ภำคเกษตร

 จ�ำนวน

ศูนย์เรียนรู้

ที่เพิ่มขึ้น 

(ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจ

พอเพยีงและ

ศูนย์เรียนรู้

โครงกำรฯ)

ปี ๒๕๕๗ กำรฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบกบักำรพฒันำ

แบบพอเพยีง	ณ	ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อนฯ	๒	รุน่	/ 

โครงกำรฝึกอบรมเกษตรกรภำยใต้ผลส�ำเรจ็ของศนูย์ศกึษำ

อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ (ภำยใต้โครงกำรขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิพอเพยีงของส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร)ี

ปี ๒๕๕๘ มีศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงที่เข้ำร่วม

เป็นเครอืข่ำยส�ำนกังำน	กปร.	๗	ศนูย์	ศนูย์เรยีนรูฯ้	รวม	

๒๔	ศูนย์

กศข. 

กปค.	๑-๔

-	ด�ำเนินกำร

บรรลุตำม	

ตัวชี้วัด

 โครงกำรควำม

ร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ

 จ�ำนวน

โครงกำร

ควำมร่วม

มือระหว่ำง

ประเทศ

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรศนูย์ศกึษำและบรกิำรด้ำนกำรเกษตร

ห้วยซอนห้วยซัว้	สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว 

(หลกั	๒๒)	/	โครงกำรส่งเสรมิกจิกรรมโรงเรยีนวฒันธรรม

ชนเผ่ำเดก็ก�ำพร้ำหลกั	๖๗	สปป.ลำว	/	กำรศกึษำดงูำน

ของคณะทูตำนุทูตเยี่ยมชมโครงกำรศูนย์ศึกษำภูพำนฯ

ปี ๒๕๕๘ โครงกำรโรงเรยีนวฒันธรรมชนเผ่ำเดก็ก�ำพร้ำ 

(หลัก	๖๗)	สปป.ลำว	 /	 โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ำเด็ก

ก�ำพร้ำ	(หลกั	๖๗)	สปป.ลำว	/	โครงกำรพฒันำและรณรงค์

กำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 

(ICV-6)	/	โครงกำรบัวแก้วสัมพันธ์ส�ำหรับกลุ่มประเทศ

เอเชียใต้	เอเชียกลำง	แอฟริกำ	และลำตินอเมริกำ	/	กำร

ประชุมสุดยอดกำรพฒันำผู้น�ำเวทคีวำมร่วมมอืเพือ่กำร

พัฒนำหมู่เกำะแปซิฟิกครั้งที่	๓	/โครงกำรส่งเสริมกำร

ปลุกหญ้ำแฝกในพ้ืนท่ีลุม่ชำยฝ่ังและพ้ืนท่ีดอนในภำคกลำง

ของประเทศเวยีดนำม	/	โครงกำรควำมร่วมมอืไทย-ตองกำ 

เพื่อกำรพัฒนำแปลงเกษตรกรรมตัวอย่ำงในพื้นที่ของ

ส�ำนักพระรำชวังตองกำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง	 /	 โครงกำรจัดกำรศึกษำดูงำนและหลักสูตร

ฝึกอบรมส�ำหรับชำวต่ำงประเทศ	(๑)	กำรบรรยำยสรุป

ให้แก่คณะผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกประเทศต่ำงๆ	ภำยใต้

โครงกำรInternational	centre	 for	Development	

Communition	(ICDC)	ของส�ำนกัส่งเสรมิและฝึกอบรม	

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	(๒)	กำรบรรยำยสรุปให้แก่

คณะเอกอคัรรำชทตูจำกสหพนัธรฐัไนจเีรยีประจ�ำประเทศไทย 

(๓)	กำรบรรยำยสรปุให้แก่คณะเอกอคัรรำชทตูเจ้ำหน้ำที่

กำรทูต	 และผู้แทนจำกภำคเอกชนของต่ำงประเทศ 

(๔)	 กำรเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ในงำนนทิรรศกำร	Royal	Wisdom	and	Thai	Culture	/ 

กำรจัดกำรบรรยำยสรุปให้คณะต่ำงชำติ	(๑)	กำรศึกษำ

กผว.	(วส.) -	ด�ำเนินกำร

บรรลุตำม	

ตัวชี้วัด

-	ชำวต่ำงชำติ

ให้ควำมสนใจ

มำกเพิ่มขึ้น	

มีโครงกำร

ควำมร่วมมือ

เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

ดูงำนของคณะเจ้ำหน้ำที่โคลัมเบีย	(๒)	กำรศึกษำดูงำน
ของคณะเอกอคัรรำชทตูผูแ้ทนถำวรประจ�ำสหประชำชำต	ิ
ณ	นครนิวยอร์ก	๓	คณะ	(๓)	กำรศึกษำดูงำนของคณะ
ทตูำน	ุทตูต่ำงประเทศประจ�ำประเทศไทย	(๔)	กำรศกึษำ
ดูงำนของคณะผู้เข้ำร่วมกำรประชุม	Thailand-Pacific	
Island	Countries	Forum	(TPIF)	ครั้งที่	๒	(๕)	กำร
มอบรำงวัลและกำรศึกษำดูงำนกำรพัฒนำและรณรงค์
กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่อง	มำจำกพระรำช	ด�ำริให้ผู้ชนะ
รำงวัล	The	king	of	Thailand	Vetiver	Award	(๖)	
กำรศกึษำดงูำนของคณะเยำวชนไทย-เยอรมนั

ปี ๒๕๕๙ กำรน�ำเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษำกำร
พฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ�ำนวน	๓	คน	เข้ำร่วมงำน 
International	Green	Week	๒๐๑๖	และงำนด้ำนนวัตกรรม
กำรเกษตร	ณ	กรุงเบอร์ลิน	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี	/ 
โครงกำรบัวแก้วสัมพันธ์	 ประจ�ำปี	 ๒๕๕๙	 โดยกรม
ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ	กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	
โดยกำรเข้ำศกึษำดงูำน	ณ	ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ	จำกกลุม่
ภมูภิำคลำตนิอเมรกิำและแครบิเบยีน	 และกลุม่ภมูภิำค
แอฟรกิำ	 /	 กำรศกึษำดงูำนของคณะผูแ้ทนจำกประเทศ
สมำชิกกลุ่ม	๗๗	จ�ำนวน	๒	ครั้ง	/	กำรศึกษำดูงำนของ
คณะผูแ้ทนถำวรประจ�ำสหประชำ	ชำติ	ณ	นครนิวยอร์ก	
สหรฐัอเมรกิำ	จำกกลุม่ประเทศก�ำลงัพฒันำและประเทศ
ด้อยพัฒนำ	จ�ำนวน	๒	คณะ	/	โครงกำรเยำวชนอำเซียน
เรยีนรูห้ลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงตำมรอยพระยคุลบำท 
ในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน	๑๐	ประเทศ	จัดโดย
ส�ำนักงำนปลัดนำยกรัฐมนตรี	 /	 กำรศึกษำดูงำนของ
คณะนักธุรกิจเอกวำดอร์	โคลัมเบียและเปรู	/	กำรศึกษำ
ดูงำนของคณะผูแ้ทน	The	Palestinian	International	
Cooperation	Agency	(PICA)	/	กำรเข้ำรบัฟังกำรบรรยำย
สรปุเรือ่ง	“กำรพฒันำชมุชนบนพืน้ฐำนของหลกัปรชัญำ
เศรษฐกจิพอเพยีง	(Community	Development	Based 
on	Sufficiency	Economy)”	จำกคณะผูแ้ทนจำกประเทศ
สมำชิกของศูนย์พัฒนำชนบทแบบผสมผสำนส�ำหรับ
ภมูภิำคเอเชยีและแปซฟิิก	(Centre	on	Integrated	Rural	
Development	for	Asia	and	the	Pacific:	CIRDAP)	
และเจ้ำหน้ำที่จำกส่วนรำชกำรไทย	/	กำรเข้ำรับฟังกำร
บรรยำยสรปุเรือ่ง	“หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงกบักำร
ขจดัควำมยำกจน”	ของคณะศกึษำดงูำนจำกสถำบนั	NIPSS 
สหพนัธ์สำธำรณรฐัไนจเีรยี	 /	 กำรเข้ำรบัฟังกำรบรรยำย
สรปุเรือ่ง	“โครงกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร”ิ	
คณะของรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงเกษตร	รำชอำณำจกัร



49แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

สวำซแิลนด์	/	กำรเข้ำรบัฟังบรรยำยสรปุเรือ่ง	“Priority	

development	 areas	 and	 how	 managed, 

implemented,	monitored	and	evaluated”	ของ

เจ้ำหน้ำทีจ่ำกกระทรวงสำธำรณสขุ	ประเทศอฟักำนสิถำน	/ 

กำรเข้ำรับฟังกำรบรรยำยสรุป	ในหัวข้อ	“Application	

of	Sufficiency	Economy	Philosophy	in	Development 

Project”	 ของคณะผู้เข้ำร่วมอบรมนำนำชำติหลักสูตร	

“Grassroots	 Economic	 Development	 (GED) 

Sufficiency	Economy	(SEP)”	/	กำรประชมุ	Thailand-

pacific	Island	Countries	Forum	(TPIF)	ครัง้ที	่๓	มผีูน้�ำ

และผูแ้ทนระดบัสงูของประเทศหมูเ่กำะแปซฟิิก	จ�ำนวน	

๑๔	ประเทศ
 โครงกำรฝึก

อบรมเยำวชนกำร

พัฒนำตำมแนว

พระรำชด�ำริ

 จ�ำนวน

เยำวชน

เครือข่ำยที่

เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙	 จัดท�ำโครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำน

สืบสำนพระรำชด�ำริ(RDPB	CAMP)	 /	 โครงกำรพี่น�ำ

น้องรักษ์น�้ำตำมแนวพระรำช	ด�ำริ	โดยควำมร่วมมือกับ

มูลนิธิอุทกพัฒน์	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	กรม	

ชลประทำน	กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม	สถำบัน

สำรสนเทศทรพัยำกรน�ำ้	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย

ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙	โครงกำรเยำวชนจิตอำสำเพื่อเรียนรู้

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิโดยส�ำนกัรำชเลขำธกิำร 

ด้วยกำรสนบัสนนุจำก	ส�ำนกังำน	กปร.	/	โครงกำรชมุชน

ยุวเกษตรกรระดับ	ประเทศ	โดยศูนย์ศึกษำห้วยทรำยฯ	

เพือ่แลกเปลีย่น	เรยีนรูแ้ละแสดงผลงำนของยวุเกษตรกร

ปี ๒๕๕๙	กิจกรรมร่วมใจอำสำปลูกป่ำชำยเลน/ปล่อย

พันธุ์สัตว์น�้ำเฉลิมพระเกียรติในอภิลักขิตสมัยทรงเจริญ

พระชนมำยคุรบ	๘๔	พรรษำ	สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯพระบรม

รำชนินีำถ/กจิกรรม	ธนำคำรอำสำสำนต่อแนวพระรำชด�ำริ

กปส. -	ด�ำเนินกำร

บรรลุตำม	

ตัวชี้วัด

 โครงกำรควำม

ร่วมมือในกำร

ขยำยผลหน่วยงำน

ภำครัฐ	องค์กร

ปกครองส่วนท้อง

ถิ่นชุมชน		เอกชน	

(CSR)

 จ�ำนวน

หน่วยงำน

ภำครัฐ	

องค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิน่	

ชมุชน	เอกชน 

ทีน่�ำแนวคดิ

โครงกำรไป

ขยำยผล

ปี ๒๕๕๗	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่

กรมส่งเสริมกำรเกษตรขับเคล่ือนขยำยผลองค์ควำมรู้

ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	

(ระดบัเกษตรต�ำบลทัว่ประเทศ)	/	กำรจดัท�ำแผนยทุธศำสตร์

กำรพัฒนำตำมแนวปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียงของชำต ิ

(ร่วมมอืกบัส�ำนกังำนปลดัส�ำนกันำยกรฐัมนตร)ี	/	กำรท�ำ	

MOU	กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยเพือ่ส่งเสรมิ

กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยดัและมปีระสทิธภิำพในศนูย์ศกึษำ

กำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ/	โครงกำรศกึษำ

วิจัยและพัฒนำ	กำรแก้ไขปัญหำดินถล่มบนพื้นที่สูงชัน

ตำมแนวพระรำชด�ำรร่ิวมกบัมลูนธิชิยัพฒันำ	/	กำรบรรยำย

ในหวัข้อ	คณุธรรมตำมรอยพระยคุลบำท	ให้กบับคุลำกร

กศข. 

กปค.	๑-๔

-	ด�ำเนินกำร

บรรลุตำม	

ตัวชี้วัด



50 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 /	 โครงกำรควำมร่วมมือกับ
มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสำนพระรำชด�ำริ
ปี ๒๕๕๘	 โครงกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยกองทัพไทย
ปี ๒๕๕๙ สนบัสนนุกำรประสำนกำรท�ำงำนกบัหน่วยงำน
เครือข่ำย	จ�ำนวน	๖	หน่วยงำน	

 โครงกำรตดิตำม
กำรขยำยผล

 จ�ำนวน
ศูนย์เรียนรู้
ที่ได้รับกำร
ติดตำมผล

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙	 ติดตำมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ			
พอเพียง	

กศข. 
กปค.๑-๔

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๓.	กำรประชำ
สัมพนัธ์	เชงิรกุ

 โครงกำรขยำยผล
ตำมแนวพระรำชด�ำร ิ
สู่เยำวชน

 จ�ำนวน
โครงกำร

 จ�ำนวน
เยำวชนที่
เข้ำร่วม
โครงกำร

ปี ๒๕๕๗ กำรบรรยำยให้กบันักศกึษำมหำวิทยำลยันอร์ท 
กรงุเทพ	ในหวัข้อ	“กำรด�ำเนนิชวีติตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิ
พอเพียงของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำร”ิ	/	กำรบรรยำยให้กบัส�ำนกัพฒันำสงัคมและ
ควำมมัน่คงของมนษุย์จงัหวดักระบี	่ในหวัข้อ	“ตำมรอย
พ่อหลวงตำมรอยพระยุคลบำทจำกโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำร”ิ	ในกจิกรรมถนนเดก็เดนิ	ณ	จ.กระบี	่/ 
โครงกำรขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำรแิก่เดก็และเยำวชนในพืน้ที	่จ.ฉะเชงิเทรำ	ของ
ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหินซ้อนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙	โครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำน
พระรำชด�ำร	ิ(RDPB	CAMP)	/	โครงกำรเยำวชนจติอำสำ
สืบสำนพระรำชด�ำริ	/	กำรฝึกอบรมเยำวชนไทยรักษ์
สิ่งแวดล้อม	ของนักเรียนหมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำฯเขำ
หนิซ้อนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ/	โครงกำรพีน่�ำน้อง
รกัษ์น�ำ้ตำมแนวพระรำชด�ำร	ิ โดยควำมร่วมมอืกบัมลูนธิิ
อทุกพฒัน์	/	กจิกรรมร่วมใจอำสำปลกูป่ำชำยเลน/ปล่อย
พันธุ์สัตว์น�้ำเฉลิมพระเกียรติในอภิลักขิตสมัยทรงเจริญ
พระชน	 มำยุครบ	 ๘๔	 พรรษำ	 สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	
พระบรมรำชนินีำถ	/	โครงกำรธนำคำรอำสำสำนต่อแนว
พระรำชด�ำร	ิ/	โครงกำรเครอืข่ำยสถำบนักำรศกึษำสบืสำน
พระรำชด�ำร	ิ/	โครงกำรเยำวชนอำสำสำนต่อพระรำชด�ำร	ิ
๑๔	โครงกำร

กปส.
กปค.๑-๔

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

โครงกำรขยำยผล
สู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

 มีจ�ำนวน
โครงกำร

 จ�ำนวน
จังหวัดที่
เข้ำร่วม
โครงกำร

ปี ๒๕๕๗ กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิทยำกรและกำร	
น�ำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยำยผลกำรพัฒนำแนว
พระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
เทศบำล	 (พพร.ท.)	 รุ่นที่	 ๑	 /	 กำรขยำยผลส�ำเร็จของ
ศูนย์ศึกษำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่	 จ.ระยอง	 และเจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริม
กำรเกษตร	/	โครงกำรฝึกอบรมเกษตรกรภำยใต้ผลส�ำเรจ็
ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
(โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงระทรวงมหำดไทยกับ
ส�ำนักงำน	กปร.)	

กศข
กปค.๑-๔

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด



51แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

ปี ๒๕๕๙ กำรสนบัสนนุงบประมำณเพ่ือด�ำเนนิโครงกำร

จำกฎกีำขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลอื	โดยกรมส่งเสรมิ

กำรปกครองท้องถิน่	/	คณะกรรมกำรประสำนงำนโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	๗๖	จังหวัด	ในกำรขยำยผล

ขบัเคลือ่นกำรพฒันำตำมหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	ภำคเกษตร

และชนบท	ตำมนโยบำยรฐับำล	/	เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพ

ขบัเคล่ือนแผนยทุธศำสตร์กำรบรูณำกำรกำรขบัเคล่ือน

กำรพัฒนำตำมปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียงในยุทธศำสตร์

ที่	๑	ส่งเสริมฯในภำคกำรเกษตรและชนบท	

 โครงกำรตดิตำม

กำรขยำยผลสู่

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 จ�ำนวน

เรื่องในกำร

ติดตำม	(๓	

เรื่อง/ปี)

ปี ๒๕๕๗	จัดอบรมให้แก่นำยกเทศมนตรีและพนักงำน

เทศบำลระดบับรหิำร	รวม	๓	หลกัสตูร	จ�ำนวน	๗๓	คน

กตผ.
กศข.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรเฉลมิ
พระเกียรติ

 จ�ำนวน
โครงกำร
จ�ำนวนครั้ง	
ในกำรจัด
โครงกำร
เฉลิม
พระเกียรติ

ปี ๒๕๕๗ นิทรรศกำรมหกรรมทีวีรักษ์โลก	๓๖๐	องศำ	
๒๐๑๔	Save	the	world	expo	ณ	ศนูย์ประชมุแห่งชำติ
สิริกิติ์	 ร่วมกับสถำนี	 วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี	 ช่อง	 ๓	 /	
นทิรรศกำรโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิร่วมกบั
กรมประชำสัมพันธ์และศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม	
อิมแพ็ค	 เมืองทองธำนี	 ณ	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธำนี	 /	
นิทรรศกำรตำมรอยพ่อวิถีพอเพียง	ร่วมกับ	ศูนย์กำรค้ำ
พำรำไดซ์พำร์ค	กทม.	/	นทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรต	ิ“มหำ
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	 ๘๗	 พรรษำประโยชน์สุข
สู่ปวงประชำ”	ณ	ศูนย์ศึกษำเขำหินซ้อนฯ	/	โครงกำรเทิด
พระเกยีรต	ิสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำช
กมุำร	ี/	กำรเตรยีมกำรโครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติและ
ป่ำชมุชนของศนูย์ศกึษำฯ	/	กำรเตรยีมกำรโครงกำรด้ำน
กำรอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่ำชมุชน	 และกำรปลกูพฤกษศำสตร์ 
ไม้ม่วงมงคลเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี

ปี ๒๕๕๘ นทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรต	ิพอเพยีงเพือ่พ่อ
ในงำนพรรณไม้งำมอร่ำมสวนหลวง	ร.๙		ณ	สวนหลวง	ร.๙	/ 
นทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
๙	รักพ่อ	งำนของในหลวง	ณ	บริเวณท้องสนำมหลวง	/	
นทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ตำมรอยพ่อ	วถิพีอเพยีง	ณ	ศนูย์กำรค้ำพำรำไดซ์พำร์ค	/	
พธิถีวำยพระรำชกศุลเฉลมิพระชนมพรรษำ	ณ	ปรำสำท
สัจธรรม	จ.ชลบุรี	/	โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำม	บรมรำชกมุำร	ี๖๐	พรรษำ	/ 
จดันิทรรศกำรเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำร	ี๖๐	พรรษำ	ภำยใต้ชือ่งำน	“พระผูม้ี
รอยยิม้”	/	สนบัสนนุนทิรรศกำรให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ	รวม 
๑๒	ครั้ง



52 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

ปี ๒๕๕๙	โครงกำร	“ฉลองรำชย์	๗๐	ปี	เคียงคู่ทรงงำน	
๘	พรรษำ	รำชนิศีรแีผ่นดนิ”	ร่วมกบัศนูย์กำรศกึษำพฒันำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 จ�ำนวน	๓	ศูนย์	 /	จัดท�ำ
ชุดนทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรต	ิจ�ำนวน	๖	ชดุ	๖	ศนูย์	/	
หนังสอืเฉลมิพระเกยีรต	ิ/	บทเพลงเฉลมิพระเกยีรตจิ�ำนวน 
๔	บทเพลง	พร้อม	MV	 /	 ผลิตภำพยนตร์สั้นเฉลิม	
พระเกียรติ	ชุด“แสงส่องไทย”	๙	เรื่อง

กปส.
ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรขยำยผล
สู่ภำคสื่อมวลชน

 จ�ำนวน
ครั้งที่จัด
โครงกำร

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรสือ่อำสำสบืสำนพระรำชด�ำร	ิ (พเิศษ) 
เพือ่เผยแพร่แนวพระรำชด�ำรแิละผลส�ำเรจ็ของโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ให้กับประชำชนไทยใน
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส	และสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี	 /	
โครงกำรสื่ออำสำสืบสำนพระ	รำชด�ำริ	๖	ครั้ง	
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙	โครงกำรสือ่มวลชนสญัจรเฉลมิพระเกยีรติ

กปส. 
กปค.	๑-๔

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๔.	กำร
รณรงค์
เผยแผ่

 โครงกำรฝึก
อบรมอำชีพสู่
เกษตรกรและ
กลุ่มอำชีพอื่นๆ		
(โครงกำรควำม
ร่วมมือ	กับ
กระทรวง 
มหำดไทย)

 จ�ำนวน
เกษตรกรที่
เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
และน�ำไป
ปฏิบัติ

ปี ๒๕๕๗	 กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีก่รม	
ส่งเสริมกำรเกษตร“กำรขับเคล่ือนขยำยผลองค์ควำมรู้
ของศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร”ิ	
ณ	ศูนย์ศึกษำห้วยทรำยฯ	ศูนย์ศึกษำภูพำนฯ	โครงกำร
พัฒนำลุ่มน�้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ
จ.นครศรีธรรมรำช
ปี ๒๕๕๙	 จ�ำนวนเกษตรกรที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมและ
น�ำไปปฏิบัติทั้งสิ้น	๕๐,๘๖๕	คน

กปค.	๑-๔
กศข.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำมตัว
ชี้วัด

 โครงกำรที่น�ำ
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ
จริงในสถำบัน 
กำรศึกษำ

 จ�ำนวน
สถำบนักำร
ศึกษำที่น�ำ
ไปปฏิบัติ
จริง

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำสืบสำน
พระรำชด�ำริ	มีคณำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำร	๙๖	คน
ปี ๒๕๕๘	โครงกำรเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำสืบสำน
พระรำชด�ำริ	มีครู	อำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	
เข้ำร่วม	๘๐	คน
ปี ๒๕๕๙	โครงกำรเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำสืบสำน
พระรำช	ด�ำร	ิรุน่ท	ี๓	มคีร	ูอำจำรย์จำกสถำบนักำรศกึษำ
ต่ำงๆ	เข้ำร่วม	๙๑	คน	ระหว่ำงวนัที	่๒๗-วนัที	่๒๙	มถินุำยน 
๒๕๕๙	 ณ	 โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพป่ำบริเวณ
ป่ำสงวนแห่งชำต	ิป่ำกยุบรุ	ีจ.ประจวบครีขีนัธ์	โครงกำร
ฟำร์มทะเลตวัอย่ำงตำมพระรำชด�ำร	ิในสมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชนินีำถ	จ.เพชรบรุ	ีและโครงกำรศกึษำวจัิยฟ้ืนฟู
ทีด่นิเสือ่มโทรมเขำชะงุม้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ.รำชบรีุ

กปค.	๑-๔
กศข.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรตดิตำม
งำนขยำยผลภำย
หลังกำรฝึกอบรม

 จ�ำนวน
ครั้งในกำร
ติดตำม	(๓	
เรื่อง/	ปี)

ปี ๒๕๕๗	กำรประเมินผลควำมส�ำเร็จของประชำชนที่
ได้รับประโยชน์และควำมรู้จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจ�ำนวน	๖	แห่ง	/	กำรตดิตำม
ผลกำรด�ำเนิน	งำนกิจกรรมส่งเสริมอำชีพของโครงกำร
พัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำห้วยบำงทรำยตอนบนฯ	จ.มุกดำหำร
ปี ๒๕๕๘	กำรติดตำมเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม	ณ	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ	

กปค.	๑-๔
กตผ.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๕.	กำรพฒันำ 
กำรท�ำงำน
แบบเครือข่ำย

 กำรจัดสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร

 จ�ำนวน
แผนงำนที่
จดัสมัมนำฯ

ปี ๒๕๕๗ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	(workshop)	“เวที
แลกเปลีย่นควำมรูเ้พือ่กำรพฒันำงำนขยำยผลศนูย์ศกึษำ
กำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร”ิ	ณ	ส�ำนกังำน	กปร.	/ 



53แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

ท�ำงำนกบัหน่วยงำน
เครือข่ำย

 จ�ำนวน
เครือข่ำยที่
เข้ำร่วมกับ
โครงกำร

กำรจัดสัมมนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ในหัวข้อ 
“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทำงออกประเทศไทย”	
ณ	ส�ำนกังำน	กปร.	มปีระชำชน	ชมุชนหน่วยงำนเอกชน	
ภำครฐั	สือ่มวลชน	เข้ำร่วม	๒๒๐	คน	/	อบรม	๕	หลกัสตูร 
๖	รุน่	ให้แก่บคุลำกรผูน้�ำชมุชนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกบักจิกำรพลงังำน	(กกพ.)	ผูบ้รหิำรและบคุลำกรของ
เทศบำล	และผูป้ฏบัิตงิำนสนองพระรำชด�ำรใินทกุภำคส่วน
ปี ๒๕๕๘	 กำรสัมมนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประจ�ำปี	๒๕๕๘	ในหวัข้อ	“กำรขบัเคลือ่นวถิชีวีติพอเพยีง
สู่กำรพัฒนำประเทศ”	ณ	ส�ำนักงำน	กปร.
ปี ๒๕๕๙	 กำรสัมมนำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประจ�ำปี	๒๕๕๙	ในหัวข้อ	“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมพลัง
ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	

ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๖.	กำรเพ่ิม
ประสทิธิภำพ
กำรเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์

 โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ประชำสัมพันธ์

 จ�ำนวน
กิจกรรม

ปี ๒๕๕๗ กำรเปิดช่องทำงกำรส่ือสำรผู้เข้ำรับกำรอบรม
ผ่ำนแอพพลิเคชันไลน์กลุ่มในปี	๒๕๕๗	ให้ผู้เข้ำรับกำร
อบรมเป็นสมำชิกวำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
ปี ๒๕๕๘ กำรเข้ำรบักำรฝึกอบรมหลกัสตูรนกัประชำสมัพนัธ์ 
โดยกรมประชำสมัพนัธ์	 /	กำรสมัมนำเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
ของส�ำนักประชำสัมพันธ์	ส�ำนักงำน	กปร.	
ปี ๒๕๕๙	 ส่งข้ำรำชกำรไปฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ	
กำรประชำ	สัมพันธ์	รุ่นที่	๑๐	จ�ำนวน	๑	คน	

กปส.
กพค.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๗.	กำร
พัฒนำระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เพื่อกำร
ประชำสัมพนัธ์

 โครงกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
เผยแผ่ประชำ-	
สัมพันธ์

 จ�ำนวน
ระบบ

ปี ๒๕๕๗	 กำรจัดท�ำระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำฎีกำ	
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกระบวนกำรท�ำงำนขอ
พระรำชทำนโครงกำร	ซึง่หน่วยงำนอืน่ๆ	สำมำรถหำข้อมลู
ไปใช้ประโยชน์ได้
ปี ๒๕๕๘	 ส�ำนักงำน	กปร.	 ได้จัดท�ำข้อตกลง	 (MOU)	
กับบริษัท	ล็อกซ์เลย์	เพื่อจัดท�ำระบบสำรสนเทศข้อมูล
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ศสท. 
กปส.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำร
ประชำสัมพันธ ์
ด้วยสื่อใหม่	 
(New	media)

 จ�ำนวน
ครั้งในกำร
ประชำ- 
สัมพันธ์

ปี ๒๕๕๗ กำรจดัท�ำแฟนเพจส�ำนกังำน	กปร.	เพือ่เผยแพร่
องค์ควำมรู	้ข้อมลูโครงกำร	ตลอดจนกจิกรรมต่ำงๆ	ของ
ส�ำนักงำน	กปร.จ�ำนวน	๓๖๑	เรื่อง/ครั้ง	/	กำรเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์	www.rdpb.go.th	/สำรคดี	ข่ำวสั้น
ใน	youtube
ปี ๒๕๕๘	ด�ำเนนิกำรเผยแพร่ผ่ำนเฟสบุค๊	ส�ำนกังำน	กปร.	/ 
ผ่ำนเฟซบุค๊	RDPB	PROJECT	/	ผ่ำน	เวบ็ไซต์	ส�ำนกังำน	
กปร.	/	youtube	
ปี ๒๕๕๙	ด�ำเนนิกำรเผยแพร่ผ่ำนเฟสบุ๊ค	RDPB	PROJECT 
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์ส�ำนักงำน	กปร.	และ	youtube

กปส. 
ศสท.

กปค.๑-๔
 

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๘.	กำรเผย
แพร่ประชำ- 
สัมพันธ์กลุ่ม 
เป้ำหมำยทีไ่ด้
รบัประ	โยชน์
จำกโครงกำรฯ

 โครงกำรคน
ต้นแบบตำมแนว
พระรำชด�ำริ

 จ�ำนวน
คนต้นแบบ
ที่ได้รับกำร
ประชำ- 
สัมพันธ์

ปี ๒๕๕๘	กำรจัดท�ำหนังสือ	๔๐	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ	:	
เกษตรกรในโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริเพื่อ
เผยแพร่
ปี ๒๕๕๙	กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ทำงสือ่วทิยกุระจำย
เสยีง		จ�ำนวน	๑๐	คน	/	โครงกำรจดัท�ำคูม่อืกำรประยกุต์ใช้
ตำมปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	จ�ำนวน	๑๒	คน	(แห่ง)

กปส. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

๙.	กำรพฒันำ
ทรัพยำกร
บคุคลเพือ่ขบั
เคลื่อนแนว
พระรำชด�ำริ

 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อน
แนวพระรำชด�ำริ

 จัดกำร
ฝึกอบรม	๓	
หลักสูตรๆ
ละ	๑	รุน่	ให้
แก่บุคลำกร
ของหน่วย
งำนต่ำงๆ	
ทั้งภำครัฐ	
ภำคเอกชน	
ท้องถิน่	และ
ภำคประชำชน 

ปี ๒๕๕๗	ผู้บริหำร	ผู้น�ำชุมชน	บุคลำกรของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกบักจิกำรพลงังำน	(กกพ.)	จ�ำนวน	๒	รุน่ 
/นกับรหิำรกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร	ิส�ำหรบับรหิำร
เทศบำล	(นบร.ท)	๑	รุน่	/	วทิยำกรและกำรน�ำเสนอ	เพือ่
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙	นกับรหิำรกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร ิ
(นบร.)	/	พัฒนำเครือข่ำยและองค์ควำมรู้เพื่อขับเคลื่อน
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	
ปี ๒๕๕๘	 โครงกำรเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำสืบสำน
พระรำชด�ำริ	 /	 โครงกำรเยำวชนสำนต่อพระรำชด�ำร	ิ
๑๖	โครงกำร	/	โครงกำรธนำคำรสำนต่อพระรำชด�ำริ

กพค. -ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 จ�ำนวน	
ผู้เข้ำรับกำร
อบรม	๔๐	
คน/รุน่	หรอื
มำกกว่ำ

ปี ๒๕๕๗	รวม	๕	หลักสูตร	๖	รุ่น	๓๗๘	คน
ปี ๒๕๕๙	นบร.	รุน่ที	่๕	จ�ำนวน	๕๐	คน	และ	พพร.	รุน่ที	่๕  
จ�ำนวน	๔๖	คน	โดย	นบร.	รุ่นที่	๕	มีควำมพึงพอใจ	อยู่
ในระดับ	มำกที่สุด	โดยมีค่ำเฉลี่ย	เท่ำกับ	๔.๗๘	/	พพร.	
รุ่นที่	 ๕	 มคีวำมพงึพอใจ	 อยูใ่นระดบั	 มำกโดยมค่ีำเฉลีย่	
เท่ำกบั	๔.๐๐

กพค. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 ผลกำร
ประเมิน
ควำมพงึพอใจ

กพค. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 กำรพัฒนำองค์
ควำมรูก้ำรพฒันำตำม
แนวพระรำชด�ำริ
และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอพียง
แก่ผู้บริหำร	และ
จนท.ของเทศบำล

 จัดกำร
ฝึกอบรม	๓	
หลักสูตรๆ	
ละ	๑	รุน่	ให้
แก่ผู้บริหำร
และ	จนท.
เทศบำล	

ปี ๒๕๕๗	จ�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรมทัง้	๓	หลกัสตูร	รวม 
๗๓	คน	ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดเนื่องจำกเหตุกำรณ์
ทำงกำรเมอืงซึง่มผีลต่อกำรจดัสรรงบประมำณของท้องถิน่ 
/ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด

กพค. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รพัฒน�คุณภ�พองค์กรสู่คว�มเป็นเลิศ

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

๑.	กำรพัฒนำ
สมรรถนะ
บคุลำกรสูค่นดี
และคนเก่งและ 
มคีวำมสขุ

 โครงกำรฝึกอบรม
พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกร

 แผนงำน 
กำรฝึกอบรม 
ร้อยละ	๘๐	
ของบคุลำกร
ที่อบรมมี
ควำมรู	้ตำม 
เกณฑ์
มำตรฐำน	 
ที่ก�ำหนด

ปี ๒๕๕๗ โครงกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล	๖๓	หลกัสตูร	
๖๒๖	คน	/บคุลำกรทีอ่บรมมคีวำมรูต้ำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด	
๑๐๐%
ปี ๒๕๕๘	 กำรฝึกอบรมหลักสูตรทักษะกำรพูด	กำรน�ำ
เสนอในที่ประชุมและกำรพัฒนำบุคลิกภำพ	ส�ำนักงำน	
กปร.	/	กำรฝึกอบรมคอมพวิเตอร์หลกัสตูร	Window	8.1	
และ	MS	Office	2013	/	หลกัสตูรทีส่่งบคุลำกรไปอบรม
ภำยนอก	ระยะสัน้	จ�ำนวน	๘	หลกัสตูร	๑๙	คน	/	หลกัสตูร
ทีส่่งบคุลำกรไปอบรมภำยนอก	ระยะยำว	๑๐	หลกัสตูร
ปี ๒๕๕๙	 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร	 จ�ำนวน	
๕๔	หลกัสตูร	ผูเ้ข้ำรบักำรอบรม	จ�ำนวน	๘๙	คน	โดยผูเ้ข้ำรบั
กำรอบรม	ร้อยละ	๙๒.๕๕	มีควำมรู้อยู่ในระดับมำก	ถึง 
มำกที่สุด

กพค. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมของ
บุคลำกรในกำร
เข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน

 แผนงำน	
กำรฝึกอบรม 
ร้อยละ	๘๐ 
ของบคุลำกร
ที่อบรมมี
ควำมรู้และ
พร้อมในกำร
เข้ำสูป่ระชำคม
อำเซียน

ปี ๒๕๕๗	โครงกำรอบรมหลกัสตูรภำษำองักฤษเพือ่เตรยีม 
ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์ศึกษำฯ	ณ	ศูนย์ศึกษำภูพำนฯ	จ�ำนวน	๑๕	คน
ปี ๒๕๕๘	หลกัสตูรกำรฝึกอบรมภำษำองักฤษเพือ่เตรยีม
ควำมพร้อมเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน	 ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีศ่นูย์
ศกึษำห้วยทรำยฯ	และศนูย์ศกึษำภพูำนฯ		จ�ำนวน	๓๐	คน	/
กำรฝึกกำรใช้ภำษำอังกฤษบนเว็บไซต์	Facebook
ปี ๒๕๕๙	 กำรหลักสูตรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์ศึกษำฯ	รวม	๙๖	คน	ดังนี้
ศูนย์ศึกษำห้วยทรำยฯ	๒๗-๓๐	ตุลำคม	๒๕๕๘	
ศูนย์ศึกษำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ	๕-๘	มกรำคม	๒๕๕๙	
ศนูย์ศกึษำห้วยฮ่องไคร้ฯ	วนัที	่๒๖-๒๙	มกรำคม	๒๕๕๙
ศูนย์ศึกษำภูพำนฯ	๙–๑๒	กุมภำพันธ์	๒๕๕๙

กพค. 
กผว.(วส.)

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
-	ควรมีกำร
ด�ำเนินงำน
อย่ำงต่อเน่ือง

 โครงกำรเพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกร
มุ่งเน้นกำรสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ๆ		
สู่องค์กร

 แผนงำน	
กำรฝึกอบรม
ร้อยละ	๘๐	ม ี
ควำมรู้และ
คดิสร้ำงสรรค์

ปี ๒๕๕๙	 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคกำรเขียน
ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเลื่อนระดับ/ร้อยละ	๙๔.๔	มี
ควำมรู้อยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด

กพค. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรพัฒนำ
ควำมผำสุกของ
องค์กร

 จ�ำนวน
แผนงำน
ร้อยละ	๘๐	
ของบคุลำกร
มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น	
มีควำมผำสกุ
ในกำร
ปฏิบัติงำน

ปี ๒๕๕๗	โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติเจ้ำหน้ำที	่ส�ำนกังำน 
กปร.	
ปี ๒๕๕๘	โครงกำรสวสัดกิำรอำหำรส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีร่ะดบั
ผูน้้อย	(เงนินอกรำชกำร)	/	โครงกำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี	/ 
โครงกำรจัดหำเครื่องออกก�ำลังกำยเสริมสุขภำพบุค
คลำกร	
ปี ๒๕๕๙	 โครงกำรตรวจสุขภำพ	 ประจ�ำปี	 ๒๕๕๙	 /	
โครงกำรสัมมนำประจ�ำปี	๒๕๕๙	

กพค.
สลก.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรส่งเสรมิ
จริยธรรมตำมรอย
พระยุคลบำท

 จ�ำนวน
แผนงำน

ปี ๒๕๕๘	โครงกำรเสวนำแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรประเมนิ
คณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครฐั	/	กำรจดัประชมุให้ควำมรูเ้กีย่วกบัปลกูจติส�ำนกึ
ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติให้กบัเครอืข่ำย
ภำครฐัต่อต้ำนกำรทจุรติภำยใต้โครงกำร“ข้ำรำชกำรไทย
ไร้ทจุรติ”	ของส�ำนกังำน	กปร.	/	ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ�ำส�ำนักงำน	กปร.
ปี ๒๕๕๙	จัดประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ�ำ
ส�ำนกังำน	กปร.	จ�ำนวน	๓	ครัง้	/	โครงกำรฝึกอบรมหลกั	
๓	สตูร	“จรยิธรรมและธรรมำภบิำลในกำรปฏบิตัริำชกำร 
ส�ำนกังำน	กปร.”	ประจ�ำปี	๒๕๕๙	/	จดักจิกรรมสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้ำ	 ของบุคลำกร	 ส�ำนักงำน	กปร.	 และท�ำบุญ
เลี้ยงพระในวันส�ำคัญ

ศปท.
กพค.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 มกีำร
เผยแพร่
ควำมรู้ด้ำน
กำรป้องกัน

ปี ๒๕๕๗	 มีกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสรมิจรยิธรรม	ประจ�ำปี	/	อบรมให้ควำมรูด้้ำนจรยิธรรม
แก่เจ้ำหน้ำทีใ่หม่	/	อบรมให้ควำมรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง
ให้กับลูกจ้ำงประจ�ำ	และพนักงำน

 ปรำบ
ปรำมทจุรติ	
ในสือ่รปูแบบ
ต่ำงๆ	อย่ำง
น้อย	๒	สื่อ

ปี ๒๕๕๘	 โครงกำรกจิกรรมจัดกำรควำมรูแ้นวพระรำชด�ำริ
และกจิกรรมอบรมควำมรูด้้ำนจรยิธรรมแก่เจ้ำหน้ำทีใ่หม่
ของส�ำนักงำน	กปร.	/	ก�ำหนดและแจ้งเวียนมำตรกำร
กำรป้องกนัทจุรติและประพฤตมิชิอบของส�ำนกังำน	 กปร. 
พ.ศ.๒๕๕๘	ทำงเวบ็ไซต์ส�ำนกังำน	กปร.	/	กำรเผยแพร่
ควำมรูด้้ำนคณุธรรมและจรยิธรรมผ่ำนทำงจดหมำยข่ำว	
ส�ำนักงำน	กปร.
ปี ๒๕๕๙	เผยแพร่ควำมรูด้้ำนคณุธรรมและจรยิธรรมผ่ำน
ทำงจดหมำยข่ำว	ส�ำนักงำน	กปร.	บอร์ดประชำสัมพันธ์	
และเวบ็ไซต์ของส�ำนกังำน	กปร.	/	จดัรำยกำร	“จรยิธรรม
จ�ำขึน้ใจ”	ท�ำเสยีงตำมสำย	ภำยในส�ำนกังำน	กปร.	ในช่วง
เวลำเช้ำและกลำงวัน	เป็นประจ�ำทุกวันท�ำงำน

ศปท. -ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๒.	กำรพฒันำ
กำรจดักำร
ควำมรูแ้ละ
ศนูย์รวม
ควำมรูต้ำม
แนวพระ-
รำชด�ำริ

 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในกำร 
บริหำรองค์กร

 มีระบบ
สำรสนเทศ	
เพือ่ประโยชน์
ในกำรบรหิำร
ภำยในองค์กร

ปี ๒๕๕๘	 กำรจัดระบบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำม
ยทุธศำสตร์	(Management	Cockpit)	เพือ่ตดิตำมตวัชีว้ดั
ตำมค�ำรบัรอง	กำรบรหิำรงบประมำณ	บคุลำกร	ส�ำหรบั
เป็นเครือ่งมอืกำร	ตดัสนิใจของผูบ้รหิำร	/	กำรจดัท�ำระบบ 
e-project	ฐำนข้อมลูโครงกำรงบประมำณ	เพือ่ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำร	/	จัดท�ำระบบ	http://gallery.
rdpb.go.th	เป็นระบบคลงัภำพถ่ำยและแผนที	่/	ระบบ
ภูมสิำรสนเทศข้อมลูโครงกำรอันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ
โดยควำมร่วมมือกับบริษัท	ล็อกซเล่ย์	จ�ำกัด	/	โครงกำร
พัฒนำประชำสัมพันธ์	web	site	(Our	king)	โดยควำม
ร่วมมือกับส�ำนักรำชเลขำธิกำร	 มูลนิธิชัยพัฒนำ	 และ
ส�ำนกังำนส่งเสรมิอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำต	ิ (องค์กำร
มหำชน)	/	ระบบงำนครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์	http://syscom 
เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร	 กำรซ่อมบ�ำรุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์	/	ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์	http://
saraban	 เพื่อรับ	ส่ง	แจ้งเวียนหนังสือ	ทั้งภำยในและ
เชื่อมโยงภำยนอกองค์กร
ปี ๒๕๕๙	กำรจดัท�ำระบบ	e-Project	ฐำนข้อมลูโครงกำร
งบประมำณ	เพือ่ใช้ในกำรบรหิำรจดักำรโครงกำร	/	กำรจดั
ท�ำระบบ	e-Salaban	ในกำรรบั-ส่ง	หนงัสอืภำยในหน่วยงำน 
และ	ระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร	/	ระบบภูมิสำรสนเทศ
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ http://projects.
rdpb.go.th	โดยควำมร่วมมอืกบับรษิทั	ลอ็กซเล่ย์	จ�ำกดั	/ 
โครงกำรพฒันำประชำสมัพนัธ์	web	site	(Our	King)	www.
ourking.in.th	 โดยควำมร่วมมอืกบัส�ำนกัรำชเลขำธกิำร	
มูลนิธิชัยพัฒนำ	และส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชำติ		(องค์กำรมหำชน)	

ศสท. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
-	มีกำรพฒันำ
ระบบสำร-
สนเทศ	เพือ่
รองรบักำร
ควำมต้องกำร
และเป็น
ประโยชน์ใน
กำรปฏบิตังิำน
ของเจ้ำหน้ำที่
เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 พฒันำห้องสมดุ
ที่รวบรวมองค์
ควำมรู้แนว				
พระรำชด�ำริ

 มีกจิกรรม
ส่งเสริมกำร
ใช้บริกำร
ห้องสมุด	
อย่ำงน้อย	 
๒	ครั้ง/ปี

ปี ๒๕๕๗	กำรประสำนขอรบักำรสนบัสนนุหนงัสอื	เอกสำร 
CD	 ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ	
เพื่อพัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดเฉพำะโครงกำรอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรจิำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	/	แนะน�ำ
หนังสือใหม่	 หรือหนังสือที่น่ำสนใจ	 ผ่ำน	 Facebook	
ส�ำนกังำน	กปร.	อย่ำงต่อเนือ่ง	/	ปรบัปรงุห้องสมุดให้สวยงำม

ศสท. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๕๘	 กำรพัฒนำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 e-	
Library	/	กำรแนะน�ำหนงัสอืใหม่ผ่ำนระบบเฟซบุค๊	ส�ำนกังำน 
กปร.	/	กำรปรับปรุงภูมิทัศน์	ห้องสมุด
ปี ๒๕๕๙	 กำรพัฒนำระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์	 E-	
Library	/	กำรแนะน�ำหนงัสอืใหม่ผ่ำนระบบ	Facebook		
LINE		ส�ำนักงำน	กปร.	และโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์	/	
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์	ห้องสมุด

 โครงกำร
จัดกำรควำมรู้

 มีกิจกรรม 
กำรจัดกำร
ควำมรู้	

ปี ๒๕๕๗	 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงกำรส่วนพระองค์
สวนจติรลดำ	เมือ่วนัที	่๒๙	พ.ค.	๒๕๕๗	เพือ่เรยีนรูแ้นว
พระรำชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เข้ำร่วม	๓๓	คน
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โครงกำรกิจกรรมจัดกำรควำมรู้แนว
พระรำชด�ำริและกิจกรรมอบรมควำมรู้ด้ำนจริยธรรม
แก่เจ้ำหน้ำที่ใหม่	ส�ำนักงำน	กปร.

กพบ.
กพค.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

๓.	กำรบรหิำร
จดักำรองค์กร
ทีม่ปีระสทิธ-ิ
ภำพ

 ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนตำม
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 มีกำรใช้
ทรัพยำกร
ในองค์กร
ลดลง

ปี ๒๕๕๗ กำรรณรงค์กำรประหยดัไฟฟ้ำ/น�ำ้	ของส�ำนกังำน 
กปร.	ผ่ำนหน้ำจอคอมพวิเตอร์	/	โครงกำรเปลีย่นหลอดไฟ
กับกำรไฟฟ้ำนครหลวงในศูนย์ศึกษำฯ
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ก�ำหนดมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำและ
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ	ของส�ำนกังำน	กปร.	ซึง่ผลจำกกำรด�ำเนนิ
ตำมมำตรกำรทีส่�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำนก�ำหนด

สลก. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 ส่งเสริม
กำรปฏิบัติ	
งำนฯ	

ปี ๒๕๕๗	โครงกำรฝึกอำชพีของข้ำรำชกำร	กปร.	๔	ประเภท 
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 โครงกำรชุมชนสืบสำนพระรำชด�ำริ	
เพื่อสำนสัมพันธ์	 กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
ส�ำนักงำน	กปร.	

สลก.
กพบ.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรนโยบำย

 มีแผน
งำน/กจิกรรม
เพิ่มประ-
สิทธิภำพ
กำรบริหำร
นโยบำย

ปี ๒๕๕๘	กำรปรบัปรงุกฎกระทรวง	กำรแบ่งส่วนรำชกำร	/ 
กำรปรบัปรงุฐำนข้อมลูบคุลำกร	โดยใช้โปรแกรม	DPIS	/	
จัดท�ำระบบ	Management	 Cockpit	 เพื่อติดตำม
ยุทธศำสตร์และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนต่ำงๆ
ปี ๒๕๕๙ โครงกำรสัมมนำ	ส�ำนักงำน	กปร.	ประจ�ำปี	

กพค.
กพบ.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพเก่ียว
กับกำรจัดท�ำแผน
ต่ำงๆ กำรสร้ำง
ควำมรูร้ะบบ				
งบประมำณ					
งบปกติ/งบกลำง

 โครงกำร
พฒันำระบบ
งบประมำณ
แบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์

ปี ๒๕๕๘	 โครงกำรฝึกอบรมเรือ่งกำรเงนิและกำรจดัหำ
พัสดุใกล้ตัว	ให้แก่ข้ำรำชกำรใหม่

กพค. 
สลก. 
สผว.

-	ควรมีแผน	
กำรด�ำเนิน
งำนที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร
องค์กร

 มีแผน
งำน/กจิกรรม
ที่สร้ำงองค์
ควำมรู้

ปี ๒๕๕๘	กจิกรรมเวทเีสวนำแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรประเมนิ
คณุธรรมและควำมโปร่งใสกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำน	
กปร.
ปี ๒๕๕๙	กำรจัดท�ำตัวชี้วัดระดับส�ำนัก/ศูนย์/กอง/ศูนย์

กพบ. -	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ	
เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

 มีกำร
พฒันำระบบ
สำรสนเทศ
เพือ่สนับสนนุ
กำรปฏิบัติ
งำน	ภำยใน

ปี ๒๕๕๗	จดัท�ำระบบ	E-saraban	ซึง่ปัจจุบนัสำมำรถใช้ได้
ทั้งภำยในองค์กร	และระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	/	
จัดท�ำระบบบรหิำรจดักำรครภุณัฑ์เพือ่จดัเกบ็ข้อมลูได้ง่ำย 
สะดวกต่อกำรติดตำมครุภัณฑ์ของส�ำนักงำน
ปี ๒๕๕๘	โครงกำรพฒันำระบบงบประมำณและกำรตดิตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร	 (e-Project)	 /	จัดท�ำระบบ 
Management	Cockpit	เพื่อกำรตัดสินใจ	/	กำรเตรียม 
ควำมพร้อมสูส่�ำนกังำนอเิลก็ทรอนกิส์ตำมนโยบำยรฐับำล
เพื่อเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	
ปี ๒๕๕๙	มรีะบบ	e-Salaban	เพือ่จัดกำรระบบกำรรบั-ส่ง 
หนงัสอืระหว่ำงหน่วยงำนรำชกำร	โดย	ECMS	๒.๐	ผ่ำน	GIN	

ศสท.
ทุกส�ำนัก/
กลุ่ม/ศูนย์

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรส�ำรวจ
ควำมพึงพอใจ

 มีกำร
ส�ำรวจควำม
พึงพอใจใน
กระบวนงำน
หลักและ
กระบวนงำน
สนับสนุน

ปี ๒๕๕๗	กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจผูร้บับรกิำรจำกส�ำนกังำน 
กปร.	 (กระบวนงำนพจิำรณำงบประมำณ	 และกระบวนงำน
ประชำสัมพันธ์)	/	โครงกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับ
สวัสดิกำรภำยในส�ำนักงำน	กปร.
ปี ๒๕๕๘	กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจผูร้บับรกิำรจำกกระบวน
งำนกำรพจิำรณำสนบัสนนุงบประมำณ	ปี	๒๕๕๘	มค่ีำเฉลีย่
ควำมพึงพอใจเท่ำกับร้อยละ	๙๑.๔	/	กำรส�ำรวจรับฟัง
ควำมคดิเหน็พฒันำเวบ็ไซต์	ส�ำนกังำน	กปร.	มคีวำมพงึพอใจ
ระดบัปำนกลำง	(ร้อยละ	๕๓.๙๘)	และจำกงำนประชำสมัพนัธ์ 
มีค่ำควำมพึงพอใจร้อยละ	๘๖

กพค.
กพบ.

ทุกส�ำนัก/
กลุ่ม/ศูนย์

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรส่งเสรมิ
กำรท�ำงำนเป็นทีม

 มโีครงกำร/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมกำร
ท�ำงำนเป็น
ทีมของ
ส�ำนักงำน	
กปร.

ปี ๒๕๕๗	โครงกำรสัมมนำประจ�ำปี	๒๕๕๗
ปี ๒๕๕๘ โครงกำรประชมุสมัมนำเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
กำรปฏิบัติ	งำนระดับส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ปี ๒๕๕๙ โครงกำรสัมมนำ	ส�ำนักงำน	กปร.	ประจ�ำปี	

กพค.
สลก.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 โครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ประสำนงำน

 มโีครงกำร/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมกำร
ประสำนงำนฯ

ปี ๒๕๕๘	โครงกำรประชมุสมัมนำเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
กำรประสำนงำนของพนักงำนขับรถยนต์	 นักกำรและ
ลูกมือช่ำง	ส�ำนักงำน	กปร.	กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กพค. 
สลก.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด 

๔.	กำรพัฒนำ
ระบบกำรติด	
ตำมประเมิน
ผลกำรปฏบิตัิ
รำชกำร

 โครงกำรประเมนิ
ผลประสิทธิภำพ
กำรบริหำรองค์กร

 มีกำร
ประเมินผล
ประสทิธภิำพ
กำรบริหำร
องค์กร

ปี ๒๕๕๗	กำรจดัท�ำค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร	ประจ�ำปี 
๒๕๕๗	 โดยผลประเมินเบื้องต้นได้คะแนน	 ๔.๘	 จำก
คะแนนเต็ม	๕.๐
ปี ๒๕๕๘	กำรจัดท�ำตัวชี้วัดระดับส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
ปี ๒๕๕๙	กำรจดัท�ำตวัชีว้ดัระดบัส�ำนกั/ศนูย์/กอง/กลุม่

กพค. 
สตผ. 
กพบ.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

๕.	กำรป้องกนั	
และปรำบปรำม
ทจุริต

 แผนงำนป้องกนั
และปรำบปรำม
ทจุรติและประพฤติ
มิชอบ

 มีระบบ
บรหิำรควำม
เสี่ยง

ปี ๒๕๕๗	มีระบบติดตำมและรำยงำนกำรด�ำเนินงำน
ตำมแผนสร้ำง	ควำมโปร่งใสในกำรปฏบัิตริำชกำร	ประจ�ำปี 
ปี	๒๕๕๘	กำรบรรยำยให้ควำมรูเ้รือ่งวนิยัและผลประโยชน์
ทบัซ้อนท่ีคณุควรรูใ้ห้แก่ข้ำรำชกำรใหม่และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีสนใจ 
ภำยใต้โครงกำรกิจกรรมกำรจัดกำรควำมตำมรู้แนว
พระรำชด�ำร	ิ และกจิกรรมอบรมควำมรูด้้ำนจรยิธรรม	 /	
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ปลูกจิตส�ำนึกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุรติภำยใต้โครงกำรข้ำรำชกำรไทย
ไร้ทจุรติ	/	ส�ำนกังำน	กปร.	เข้ำร่วมกำรประเมนิคณุธรรมและ
ควำมโปร่งใสกำรด�ำเนนิงำน	โดย	ป.ป.ช.	ซึง่ผลกำรประเมนิ
อยูใ่นระดบัมคีณุธรรมและควำมโปร่งใสระดบัสงู

ศปท. 
กนก.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
-	ควรมีแผน	
กำรด�ำเนิน
งำนที่ชัดเจน

 มีระบบ
กำรมส่ีวนร่วม
ประชำชน

ปี ๒๕๕๗
มกีำรเปิดช่องทำงรบัเรือ่งร้องเรยีนจำกทกุภำคส่วน	 เช่น	
จดหมำย	โทรศัพท์	และระบบ	website	เป็นต้น

ศปท. 
กนก.

-ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 สร้ำง
เครือข่ำย
กำรต่อต้ำน
ทุจริตทั้ง
ภำยในและ
ภำยนอก

ปี ๒๕๕๗	มีกำรท�ำ	MOU	ระหว่ำงส�ำนักงำน	กปร.และ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ
แห่งชำต	ิเพือ่ส่งเสรมิระบบคณุธรรมควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน
ปี ๒๕๕๘	กำรบรรยำยให้ควำมรู	้เรือ่งวนิยัและผลประโยชน์
ทับซ้อนที่คุณควรรู้	ให้แก่ข้ำรำชกำรใหม่และเจ้ำหน้ำที่
ที่สนใจ	ภำยใต้โครงกำรกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้แนว
พระรำชด�ำริและกิจกรรมอบรมควำมรู้ด้ำนจริยธรรม	/	
โครงกำรอบรมให้ควำมรูป้ลกูจติส�ำนกึในกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุรติให้กบัเครอืข่ำยภำครฐัต่อต้ำนกำร
ทจุรติภำยใต้โครงกำรข้ำรำชกำรไทยไร้ทจุรติ	/	ส�ำนกังำน 
กปร.	 เข้ำร่วมรบักำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใส
กำรด�ำเนนิงำน	โดย	ป.ป.ช.	ซึง่ผลกำรประเมนิอยูใ่นระดบั
มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสระดับสูง
ปี ๒๕๕๙	จดัท�ำช่องทำงในกำรแจ้งข้อมลูเกีย่วกบัจรยิธรรม
และกำรทจุรติให้กบัคณุธรรมกำรจรยิธรรม	โดยผ่ำนทำง
กล่องรบัข้อมลูทีต่ดิตัง้ภำยในส�ำนกังำน	กปร.	/	ส�ำนกังำน 
กปร.	ด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำรประเมนิคณุธรรมและควำม
โปร่งใส	ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ	ประจ�ำปี 
๒๕๕๙	/	ร่วมเป็นเครอืข่ำยองค์กรภำคร่ีวมจดัสมัมนำคณุธรรม
แห่งชำติ	ครั้งที่	๘	

ศปท. 
กนก.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด

 มกีำรปรบั	
ปรุงระบบ
บริหำร
คุณธรรม	
ในองค์กร

ปี ๒๕๕๗	มีกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เพือ่รับผิดชอบงำนด้ำนส่งเสริมจริยธรรมและกำรป้องกัน
และปรำบปรำมทุจริต

ศปท. 
กนก.

-	ด�ำเนินกำร
บรรลุตำม	
ตัวชี้วัด
-	ควรมีแผน	
กำรด�ำเนิน
งำนต่อเนื่อง

	มกีำรปรบั	
ปรงุระบบงำน	
เพื่อสร้ำง
ควำมโปร่งใส

ปี ๒๕๕๗	 รับกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ภำครัฐ	กรมบัญชีกลำง	ซึ่งผลกำรตรวจประเมินเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยไม่มีข้อสังเกตบัญชีจำกส�ำนักงำน
มำตรฐำน	ด้ำนกำรบัญชี

กนก. -	ด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำน
-	ควรมีแผน	
กำรด�ำเนิน
งำนต่อเนื่อง



60 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์
แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
ผลก�รดำ�เนินง�น 
(๒๕๕๗ –  ๒๕๖๐)

ผู้
รับผิดชอบ

ก�ร 
วิเคร�ะห์ผล

 มรีะบบกำร
รับเรื่องร้อง
เรียนและ
ด�ำเนนิกำรกบั
ผู้กระท�ำผิด

ปี ๒๕๕๗	กำรปรบัปรงุระบบงำนกำรจดัซือ้และกำรเบกิ
พัสดุ	 มีกำรปรับปรุงช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน

กนก. -	ด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำน
-	ควรมีกำร
ด�ำเนินงำน
ต่อเนื่อง

 โครงกำรส่งเสรมิ
จริยธรรมตำม
นโยบำยของ	
คณะกรรมกำร
จริยธรรม

 มีแผน
ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรส่ง
เสรมิจรยิธรรม 
ระยะ	๔	ปี	
แผนปฏิบัติ
งำนประจ�ำปี	

ปี ๒๕๕๗	จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมจริยธรรม	
ระยะ	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	แล้วเสร็จ
ปี ๒๕๕๙	แผนปฏบิตักิำรด้ำนกำรส่งเสรมิจรยิธรรมและ
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติของส�ำนกังำน	กปร. 
ประจ�ำปี	๒๕๕๙

ศปท. 
กนก.

-	ด�ำเนินกำร
ตำมแผนงำน
-	ควรมีแผน	
กำรด�ำเนิน
งำนต่อเนื่อง
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ผนวก ๒
แผนปฏิบัติร�ขก�รต�มยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร.  

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑) ก�รพัฒน�ระบบส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รฯ 
๑.๑)	 กำรบรหิำร

จัดกำรระบบฐำน

ข้อมูล	เพื่อสนับ	

สนุนโครงกำร	

อันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ	

(๑)	 แผนงำนศกึษำและ
รวบรวมพระรำชด�ำริ
ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงกำร
อันเนื่องมำจำก				
พระรำชด�ำริ

 ข้อมลูพระรำชด�ำร ิ

ทีถู่กต้องและครบถ้วน

๑ 
แผนงำน

๑ - - - ศสท. 
กปค	๑	-	๔
กปส		กศข. 
กกพ.	กผว.

(๒)	 โครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยและระบบ
สำรสนเทศศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำอันเนื่อง	
มำจำกพระรำชด�ำริ

	 มีระบบเชื่อมโยง

ข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิำพ 

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	

๑	 
ระบบ

- - ๑ - ศสท.  
กปค	๑	-	๔

	(ศูนย์
ศึกษำฯ)

(๓)	 โครงกำรพัฒนำ
ระบบภูมิสำรสนเทศ
โครงกำรอันเนื่องมำ
จำกพระรำชด�ำริและ
ศูนย์เรียนรู้

	 มีระบบข้อมูล

โครงกำรที่ทันสมัย

และแสดงบนแผนที่

อิเล็กทรอนิกส์

๑	 
ระบบ

๑ - - - ศสท. 
กปค	๑	-	๔

กปส.		
กศข. 
กกพ.		
กผว.

๑.๒)	กำรพัฒนำ

ระบบตดิตำมและ

ประเมินผลควำม

ก้ำวหน้ำของกำร

ด�ำเนินงำนสนอง 

พระรำชด�ำริ	ทั้ง

ระยะสัน้และระยะ 

ยำว

(๑)	 แผนงำนส่งเสริม
กำรใช้ระบบงบประมำณ
และตดิตำมประเมนิผล
โครงกำรอนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำร	ิ(e-Projects)	

	 ข้อมูลในระบบมี

ควำมทันสมัย

 มรีะบบอเิลก็ทรอ-

นิกส์รองรับในกำร

ติดตำมประเมินผล

โครงกำร

๑	 
ระบบ

๑ - - - กผว. 
กปค	๑	-	๔

กตผ.
ศสท.

(๒)	 โครงกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้และสร้ำง
มำตรฐำนในกำรตดิตำม
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำก				
พระรำชด�ำริ

 ระบบมำตรฐำน

กำรปฏบิตังิำนตดิตำม

โครงกำร

	 มคีูม่อืกำรตดิตำม

ประเมินผลที่เป็น

รูปธรรมชัดเจนและ

ต่อเนื่อง

๑	 
โครงกำร

๑ - - - กปค ๑-๔
กตผ.
กผว.		



62 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(๓)	 กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนฎีกำ

 ร้อยละจ�ำนวนฎกีำ
ที่ออกไปตรวจสอบ
ในพื้นที่	หลังจำกส่ง
หนงัสอืแจ้งหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องภำยใน
ระยะเวลำที่ก�ำหนด

 ร้อยละจ�ำนวนฎกีำ
ที่ส�ำนักงำน	กปร.	
ประมวลข้อมูลเสนอ
ส�ำนักรำชเลขำธิกำร
ภำยใน	๔๐	วัน		
หลังจำกได้รับหนังสือ
หน่วยงำนฉบบัสดุท้ำย

ร้อยละ
ของกำร
ด�ำเนนิงำน
งำนฎกีำทีมี่ 
ประสิทธิ- 
ภำพเพิม่ขึน้

๗๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% กพบ.
กปค	๑-๔

(๔)	พัฒนำระบบ	
Management	
Cockpit	ส�ำนักงำน	
กปร.	เพือ่ตดิตำมควำม
ก้ำวหน้ำกำรด�ำเนิน
สนองพระรำชด�ำริ	
(ด้ำนงบประมำณ,	ด้ำน
โครงกำร,	ด้ำนตัวชีว้ดั,	
ด้ำนบุคลำกร		และ
ติดตำมมติที่ประชุม		
ผู้บริหำร)

	 สร้ำงควำมรูค้วำม
เข้ำใจกำรท�ำงำนของ
ระบบบันทึก	และ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบครบถ้วนทุก
ด้ำน
	 ใช้ระบบ	

Management	
Cockpit	ติดตำม
กำรด�ำเนินงำน

๑	 
ระบบ

๑ - - - กพบ. 
สลก. 
กผว. 
กพค.

๒)  ก�รพัฒน�คว�มเชี่ยวช�ญของบุคล�กรด้�นคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทักษะก�รแก้ปัญห�

๒.๑)	กำรพัฒนำ
ควำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรปฏิบัติงำน

(๑)		กำรฝึกอบรม	
กำรแก้ปัญหำอย่ำงมี
วิจำรณญำณ	กำรคิด
เชิงบวก

 จ�ำนวนร้อยละ	๘๐ 
ของบุคคลำกรที่ผ่ำน
กำรอบรมพฒันำให้มี
ควำมรูแ้ละสำมำรถน�ำ
ไปปรบัใช้ในปฏบิตังิำน
ได้

ร้อยละ	
๘๐

๘๐% - - - กพค.

(๒)		กำรจดัท�ำคูม่อืกรณ ี
ศึกษำกำรปฏิบัติงำน
และวิธีกำรแก้ปัญหำ

 มคีูม่อืกำรปฏบิตังิำน
และบททดสอบใน
กำรแก้ไขปัญหำใน
กำรปฏิบัติงำน

๔ 
เรื่อง

๑ ๑ ๑ ๑ กพค.

๒.๒)	กำรสร้ำง
ควำมรูค้วำมเข้ำใจ
กำรด�ำเนนิงำนใน
พืน้ทีใ่ห้แก่บคุลำกร

(๑)	กำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
ด�ำเนินงำนด้วยกำร
สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์

	 มีแนวทำงในกำร
ปฏบิตังิำนในพืน้ทีเ่ป็น
มำตรฐำนเดียวกันใน
แต่พื้นที่

๔	 

ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กปค.๑-๔

กพค.



63แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ในพื้นที่ที่มีควำม		
แตกต่ำงในเชิง						
ภูมิสังคม

 มีกำรปรบัปรงุข้อมลู
ทีท่นัสมยั	สำมำรถน�ำ
ไปใช้ได้จริง

(๒)	กำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้กำรปฏิบัติงำน
เชิงเทคนิค

 จ�ำนวนร้อยละ	๘๐ 
ของบุคลลำกรที่ผ่ำน
กำรเรียนรู้	สำมำรถ
น�ำไปปฏิบัติได้

ร้อยละ	
๘๐

๘๐% ๘๐% ๘๐% ๘๐% กปค.๑-๔
(หน่วยงำน
ท่ีเกีย่วข้อง)

๓) ก�รสร้�งเสริมคว�มเป็นทีมและก�รมีส่วนร่วม
๓.๑)	กำรพัฒนำ
ภำวะผู้น�ำเพื่อ 
กำรเปลี่ยนผ่ำน	
(Transformative 
Leaderships)

(๑)	กำรพัฒนำภำวะ
ผู้น�ำเพื่อกำรเปลี่ยน
ผ่ำนด้วยเทคนิค	
“สุนทรียสนทนำ”	
เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ
กำรท�ำงำนที่เอื้อต่อ
กำรแสดงควำมคิดเหน็

 มผีูน้�ำต้นแบบและ
ทีมงำนในสร้ำงควำม
สัมพันธ์อันดี	เพื่อ
ประโยชน์ในกำร
ท�ำงำน

อย่ำงน้อย	
๑	คน/ปี

๑ ๑ ๑ ๑ สลก.
ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์

(๒)	กำรสร้ำงพืน้ทีแ่สดง
ควำมเหน็ในกำรออกแบบ 
แนวทำงกำรปฏบัิติงำน
และกำรแก้ปัญหำ	
กำรด�ำเนินงำนสนอง		
พระรำชด�ำริ	 
(Problem	–	based)

	 มีเวทีแสดงควำม
คิดเห็น
	 มีกำรจัดกิจกรรม

ต่อเนื่อง
	 มีกำรติดตำมผล

กำรด�ำเนินกิจกรรม
	 มีกำรปรับปรุง

แนวทำงกำรปฏบิตังิำน
และกำรแก้ปัญหำ
กำรด�ำเนินงำนสนอง
พระรำชด�ำริ

๔	 
ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กพบ.
ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์

๓.๒)	กำรจัด
กิจกรรมเพื่อ
สร้ำงเสริมควำม
เป็นทีม

(๑)	กำรฝึกกำรปฏิบัติ
งำนแบบพี่สอนน้อง

	 จ�ำนวนผู้ผ่ำน
กระบวนกำรปฏิบัติ	
งำนที่สำมำรถน�ำมำ 
ใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงน้อย	 
๒	คน/ปี

๒ ๒ ๒ ๒ กพค. 
กปค.๑-๔

(๒)	กำรจัดกิจกรรม
เสริมควำมสัมพันธ์		
ได้แก่	กีฬำสำมัคคี	
กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์

	 จัดกิจกรรมเสริม
สร้ำงควำมสัมพันธ์
ภำยใน	และระหว่ำง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

๔	 
กิจกรรม

๑ ๑ ๑ ๑ สลก.

(๓)	กำรศกึษำดงูำน	
กำรด�ำเนินงำนสนอง
พระรำชด�ำริในพื้นที่

	 มีกำรศึกษำดูงำน	
ให้เจ้ำหน้ำทีใ่นทกุส่วน

๔	 
ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กปค.๑-๔
กพค.



64 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๔) ก�รออกแบบและพัฒน�ระบบก�รปฏิบัติง�นและติดต�มประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภ�พ
๔.๑)	กำรออกแบบ

และพัฒนำระบบ

กำรปฏิบัติงำน

บนฐำนคุณธรรม

จริยธรรมที่ทันต่อ

กำรเปลี่ยนแปลง

(๑)	โครงกำรส่งเสริม
พัฒนำคุณธรรม	
จริยธรรม	ในองค์กร
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้
พัฒนำตนเองในด้ำน
คุณธรรม	จริยธรรม 
และป้องกันกำรทุจริต
อย่ำงต่อเนื่อง

	 มีคณะกรรมกำร

จริยธรรมประจ�ำ

ส�ำนกังำน	กปร.	ทีไ่ด้รบั

กำรแต่งตั้งจำก	กพ.	

	 บุคลำกรใน

ส�ำนักงำน	ได้รับกำร

อบรมด้ำนคุณธรรม	

จริยธรรม	ครอบคลมุ

ในทุกระดับ

๔

หลักสูตร

๑ ๑ ๑ ๑ ศปท.

(๒)	โครงกำรองค์กร
คุณธรรมตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพยีง	(ภำยในและ
ภำยนอกองค์กร)

	 มีกำรแต่งตั้งคณะ

ท�ำงำนองค์กรคณุธรรม

	 มีแบบประเมิน

องค์กรคุณธรรม	ทีเ่ป็น

มำตรฐำน	สำมำรถ

วัดควำมเป็นองค์กร

คุณธรรมตำมหลัก

ปรชัญำของเศรษฐกจิ

พอเพยีงของส�ำนกังำน 

กปร.	(ภำยในองค์กร)

	 มีแบบประเมิน

องค์กรคุณธรรมของ

เครือข่ำย/คู่ค้ำ	ที่

สำมำรถน�ำมำใช้ใน

กำรป้องกนักำรทจุรติ 

(ภำยนอกองค์กร)

	 มีเครือข่ำยกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต

เพิ่มขึ้น

๔	เครือข่ำย 

ต่อต้ำน

กำรทุจริต	

(ทั้งภำยใน

และภำย	

นอก)

๑ ๑ ๑ ศปท.

(หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง)

(๔)	แผนงำนทบทวน
และปรับปรุงกำรเสริม
สร้ำงคุณธรรม	
จริยธรรม	ภำยใน
องค์กร	เพื่อให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง

	 ส�ำนักงำน	กปร.	

มีค่ำนิยมร่วม	ด้ำน

คุณธรรม	จริยธรรม

 มปีระมวลจรยิธรรม 

ของส�ำนักงำน	กปร.

	 มีแผนงำนเพื่อ		

ใช้เป็นแนวทำงกำร

ด�ำเนินงำน

๑	 

แผนงำน

๑ - - - ศปท.



65แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๔.๒)	กำรออกแบบ

และพัฒนำระบบ

กำรตดิตำมประเมนิ 

ผลทีมุ่ง่เน้นคณุภำพ 

บนฐำนกำรมส่ีวน

ร่วมทัง้ในระดบัพ้ืนที ่

และส่วนกลำง

(๑)	กำรติดตำมและ

ประเมินผลแบบ			

บูรณำกำรบนฐำนกำร

มีส่วนร่วมทั้งในระดับ

พื้นที่และส่วนกลำง

	 มีแผนกำรติดตำม

ประเมินผลแบบ

บูรณำกำรเป็นรำยปี	

	 มีรำยงำนสรุปผล

กำรติดตำมประเมิน	

ผลแบบบรูณำกำรเป็น

รำยปี

๔

ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กตผ.

	กปค.	๑-๔

	(หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง)

(๒)	แผนงำนส่งเสริม

กำรน�ำระบบติดตำม

ประเมินผลอิเล็กทรอ-

นิกส์	(e–assessment) 

ไปใช้ในกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนต่ำงๆ	ของส�ำนกังำน 

กปร.	และโครงกำร

อันเนื่องมำจำก					

พระรำชด�ำริ	

 มรีะบบกำรตดิตำม

ประเมนิอิเลก็ทรอนกิส์ 

(e–assessment)	

ผลที่รวมเร็ว	ถูกต้อง

	 มีประสิทธิภำพ	

สำมำรถใช้อ้ำงอิง		

ได้ทำงวิชำกำร

ประชำสัมพันธ์และ

ส่งเสรมิให้มีกำรใช้งำน

ระบบให้ผู้ใช้งำนได้

ใช้ประโยชน์

 มกีำรออกแบบระบบ 

กำรติดตำมประเมนิผล 

ทำงสื่อออนไลน์	ที่

มุ่งเน้นควำมสะดวก

รวดเรว็	และทันกำรณ์

๑

ระบบ

๑ - - - กตผ.

ศสท.

กปค.1-4

กศข.

กปส.

	(หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง)

(๓)	กำรตัง้คณะท�ำงำน
ในกำรออกแบบตัวช้ีวัด
ควำมส�ำเรจ็เชงิคณุภำพ
และเชงิปรมิำณ	บนฐำน
กำรมีส่วนร่วมท้ังในระดบั
พื้นที่และส่วนกลำง

	 มีคณะท�ำงำน	

บูรณำกำรเชิงพื้นที่

ระหว่ำงหน่วยงำน

ร่วมที่เกี่ยวข้องและ

ส�ำนักงำน	กปร.	

 มีคณะท�ำงำนร่วม

ภำยในส�ำนกังำน	กปร. 

ในกำรออกแบบจดัท�ำ	

ให้ค�ำแนะน�ำ	เพื่อ

สนับสนุนระบบกำร

ปฏิบัติงำนโครงกำร

อันเนื่องมำจำก			

พระรำชด�ำริ

๑

คณะ

ท�ำงำน

๑ - - - กตผ.

(หน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง)



66 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(๔)	กำรสัมมนำ
แนะน�ำตัวชี้วัดและ
ระบบกำรประเมินผล
ควำมส�ำเร็จให้กับผู้
เกี่ยวข้อง

 มีรำยงำนผลที่ได้

จำกกำรสัมมนำฯ	

เพือ่น�ำไปพฒันำและ

ปรบัปรงุกำรท�ำงำนให้มี

ประสทิธภิำพมำกขึน้

๑

ครั้ง

- ๑ - - กตผ.

๒. ยุทธศ�สตร์ก�รเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์คว�มรู้ก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑) ก�รสังเคร�ะห์และบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริบนฐ�นก�รวิจัยและพัฒน�
๑.๑)	กำรสงัเครำะห์ 
องค์ควำมรู้โดย				
บูรณำกำรข้อมูล
จำกทกุหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

(๑)	กำรจัดกำรควำมรู้	
(KM:	Knowledge	
Management)			
องคค์วำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำริและ
โครงกำรอันเนื่องมำ
จำกพระรำชด�ำริบน
ฐำนบูรณำกำรควำม
ร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

	 ระดบัควำมส�ำเรจ็
ในกำรประมวลชุด
องค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำรแิละหลกั
ปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง

 ระดับควำมส�ำเรจ็
ในกำรปรบัปรงุองค์
ควำมรู้ตำมแนว		
พระรำชด�ำรแิละหลกั
ปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีงในระบบ	KM 
ของส�ำนักงำน	กปร.

 จ�ำนวนองค์ควำมรู้
ตำมแนวพระรำชด�ำริ
และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่
เผยแพร่ให้ประชำชน
ได้เข้ำถึงและน�ำไป
ใช้ได้ง่ำย

อย่ำงน้อย	
๔	เรื่อง

๑ ๑ ๑ ๑ กพบ.
กศข.

กปค	๑-๔

(๒)	กำรแต่งตั้งผู้
เชี่ยวชำญ	ทั้งภำยใน	
และภำยนอกองค์กร	
เพื่อสังเครำะห์องค์
ควำมรู้ในรูปแบบวิจัย
และพัฒนำ

	 มีกำรแต่งตั้งผู้
เชี่ยวชำญ	เพื่อ
สังเครำะห์องค์	
ควำมรู้ในรูปแบบ
วิจัยและพัฒนำ

 มีกำรรวบรวม				

องค์ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำริและ

๒
ประเภท
องค์ควำมรู้

- ๑ - ๑ กพบ.
กศข.

กปค.๑-๔
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพียงจำกทุก	ภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง	จัด
แบ่งตำมประเภท

๑.๒)	กำรจัดท�ำ
คูม่อืเชงิเทคนคิทัง้
ด้ำนกำรด�ำเนนิชวีติ
และกำรประกอบ
อำชพีตำมแนวทำง
ปรชัญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

(๑)	โครงกำรจัดท�ำ
คู่มือกำรประยุกต์ใช้
องค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำรแิละปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในลักษณะกรณตัีวอย่ำง
ควำมส�ำเรจ็	ทีม่ตีวัอย่ำง
หลำกหลำยและสำมำรถ
น�ำไปปฏิบตัไิด้ด้วยตนเอง 
โดยน�ำเสนอทั้งกำรใช้
ชีวิตและเทคนิค	เช่น	
กำรเกษตรแบบประณตี 
กำรเกษตรนอกฤดูกำล

 มีคู่มือกำรปฏิบัติ
งำนองค์ควำมรู้ตำม
แนวพระรำชด�ำรแิละ
หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 มีกำรประเมินผล
กำรน�ำควำมรู้ของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์

อย่ำงน้อย
๒	เล่ม

๑ - ๑ - กศข.

๒) ก�รจัดทำ�และเผยแพร่ข้อมูลคว�มสำ�เร็จในก�รน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริไปใช้เพื่อก�รพัฒน�
๒.๑)	กำรติดตำม
สถำนะของโครงกำร
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ	เพื่อ
น�ำผลมำปรับปรุง
กำรปฏิบัติงำนให้
เกิดสัมฤทธิผล

(๑)	กำรจัดท�ำโครงกำร
ปรบัปรงุโครงกำรอนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำริให้
เกิดประโยชน์ยั่งยืน

 มแีผนงำนโครงกำร
กำรปรบัปรงุ/ซ่อมแซม/
พฒันำโครงกำรอนัเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำริ
อย่ำงบูรณำกำร	มี
คณะท�ำงำนฯ	ร่วมจำก
หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

๑
แผนงำน

๑ - - - กปค. ๑-๔
กผว.
(ศูนย์

ศึกษำฯ/
ศูนย์สำขำ)

(๒)	กำรจดัตัง้คณะท�ำงำน
ติดตำมและประเมิน
สถำนะของโครงกำรอนั
เนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

	 มีคณะท�ำงำนใน	
กำรด�ำเนินงำนอย่ำง
บูรณำกำร

๑	คณะ
ท�ำงำน

๑ - - - กตผ
ทกุส�ำนัก/
กอง/ศนูย์
(ศึกษำกำร	
พฒันำฯ
ศนูย์สำขำ	

และหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วข้อง)	

๒.๒)	กำรเผยแพร่
ข้อมลูควำมส�ำเร็จ
ในกำรน้อมน�ำแนว
พระรำชด�ำริไปใช้
ในกำรพฒันำผ่ำน
รปูแบบทีป่ระชำชน
เข้ำถงึข้อมลูได้อย่ำง
หลำกหลำย	

(๑)	กำรจัดท�ำและ
ประชำสัมพนัธ์เผยแพร่
ข้อมูลควำมส�ำเร็จ			
ในกำรน้อมน�ำแนว
พระรำชด�ำริไปใช้ใน
กำรพัฒนำ	ผ่ำนสื่อ		
ที่มีควำมหลำกหลำย

 มีรูปแบบของสื่อ
ที่หลำกหลำย	และ
เหมำะสม	

 มีกลุ่มเป้ำหมำยที่
น�ำไปใช้ประโยชน์
เพิ่มมำกขึ้น

๔	สื่อ ๑ ๑ ๑ ๑ กปส.
(หน่วยงำน
ทีเ่กีย่วข้อง)
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(๒)	กำรพฒันำควำมรูเ้ชงิ

เทคนคิ	เช่น	เทคโนโลยี

สำรสนเทศ	และภำษำ	

ต่ำงประเทศ	กำรใช้แผนท่ี 

เป็นต้น	ให้แก่เจ้ำหน้ำที่

ที่เกี่ยวข้อง

	 จัดกิจกรรม/เวที

ให้ควำมรู้เพิ่มเติม	

แก่เจ้ำหน้ำที่	กปร.	

อย่ำงน้อยปีละ	๑	ครัง้/	

เรื่อง

๔	 

ครั้ง/เรื่อง

๑ ๑ ๑ ๑ กพค.

ศสท.

กปส.

๒.๓)	กำรขยำย
กลุ่มเป้ำหมำยใน
กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำริและ
โครงกำรอัน
เน่ืองมำจำก	
พระรำชด�ำริ

(๑)	กำรประสำนกับ

สถำบนักำรศึกษำ	เพือ่

เผยแพร่องค์ควำมรู้

และโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ

ผ่ำนกำรเรียนกำรสอน	

และกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในโรงเรียน

และมหำวิทยำลัย

	 มีควำมร่วมมือใน

กำรเข้ำร่วมกจิกรรม/

กำรบรรยำยเพื่อ	

เผยแพร่องค์ควำมรู้

และโครงกำรอนัเนือ่ง 

มำจำกพระรำชด�ำริ	

ให้แก่สถำบนักำรศกึษำ 

ต่ำงๆ	เพิ่มขึ้น

อย่ำงน้อย

๔	ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กปส.

กพค.

(สถำบัน 

กำรศึกษำ)

(๒)	กำรประสำนกับ

สื่อมวลชน	เพื่อ						

เผยแพร่องค์ควำมรู้

และโครงกำรอันเนื่อง

มำจำกพระรำชด�ำริ

ผ่ำนรำยกำรโทรทัศน์	

วิทยุและเครือข่ำย

ออนไลน์

	 จ�ำนวนครั้งที่	

เกิดควำมร่วมมือกับ		

สื่อมวลชลในกำร

เผยแพร่องค์ควำมรู้

และโครงกำรอันเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำริ	 

ผ่ำนสื่อต่ำงๆ

อย่ำงน้อย

๔	ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กปส.

(สือ่มวลชน)

(๓)	กำรร่วมมือกับ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในกำรขยำยผล

องค์ควำมรู้ตำมแนว

พระรำชด�ำรเิชงิรปูธรรม

	 จ�ำนวนครั้งที่จัด

กจิกรรมควำมร่วมมือ 

ในกำรเผยแพร่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์ควำมรูแ้ละโครงกำร

อันเนื่องมำจำก		

พระรำชด�ำริ

อย่ำงน้อย

๔	ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กศข.

กปส.

กปค.	๑-๔

(อปท.)

๓) ก�รขย�ยเครือข่�ยขับเคลื่อนองค์คว�มรู้ก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
๓.๑)	กำรสร้ำง

เครอืข่ำยวทิยำกร

ในพืน้ทีก่ำรพฒันำ

(๑)	กำรจัดตั้งเครือ
ข่ำยปรำชญ์ชุมชน

 มีเครอืข่ำยปรำชญ์

ชมุชนและศนูย์เรยีนรู้

๑

เครือข่ำย

- ๑ - - กศข.

(๒)	กำรร่วมมอืในระดบั
พืน้ทีก่บัภำคเอกชนและ
ภำคกำรศึกษำ	

 มกีำรจดัเวทีเสวนำ

กบัในระดบัพืน้ท่ี	

อย่ำงน้อย

๑	ครั้ง

- - ๑ - กศข.

กปค.	๑-๔

(๓)	กำรคัดเลือกและ

แต่งตั้ง	“เกษตรกร

 มีศูนย์เรียนรู้	

เกษตรกรตัวอย่ำง	

อย่ำงน้อย

๔	คน

๑ ๑ ๑ ๑ กศข.

กปค.	๑-๔



69แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

ตัวอย่ำง”	ที่ประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในกำรน้อมน�ำ
แนวพระรำชด�ำรไิปปรบั
ใช้ให้เป็นวิทยำกรผู้น�ำ
กำรเปลี่ยนแปลง
(๔)	กำรคดัเลอืกเยำวชน
เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นยุว-
วิทยำกร

	 มีจ�ำนวน	ยุว-
วิทยำกรในพื้นที ่
เพิ่มขึ้น	

อย่ำงน้อย
๘	คน

๒ ๒ ๒ ๒ กปค. ๑-๔

(๕)	กำรจัดอบรม
วทิยำกรตวัคณู	(Training 
the	Trainers)

	 มีวิทยำกรตัวคูณ
เพิ่มขึ้น

อย่ำงน้อย
๔	ครั้ง

๑ ๑ ๑ ๑ กพค.

๓.๒)	กำรจัดเวที
หรือพื้นที่กำร
ขยำยผล	โดยเน้น
ควำมหลำกหลำย
ของหน่วยงำน/
องค์กร	รวมทั้ง	
กลุ่มเป้ำหมำย		
ที่ควำมแตกต่ำง 
ของวัย

(๑)	โครงกำรชุมชน
สัมพันธ์	โดยร่วมมือ
กับทุกภำคส่วนใน
ระดับพื้นที่

	 มเีครอืข่ำยในกำร
ขยำยผลกำรพัฒนำ
ตำมแนวพระรำชด�ำริ

๑	เครือ
ข่ำย

- ๑ - - กพบ.
กปค.	๑-๔

	(ภำค	
ปชช.)

(๒)	กำรจดัเวทปีระชำคม
เพื่อเผยแพร่โครงกำร
อันเนื่องมำจำก					
พระรำชด�ำร	ิทัง้ก่อน–
ระหว่ำง	–	หลังกำร
ด�ำเนินโครงกำร

 มกีำรน�ำผลส�ำเรจ็
โครงกำรอันเนื่อง	
มำจำกพระรำชด�ำริ
ไปเผยแพร่

๑	ครั้ง - - ๑ - กปค. ๑-๔
กปส.
กศข.

๔) ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
๔.๑)	กำรส่งเสรมิ
ขวัญและก�ำลังใจ
ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่

(๑)	กำรให้รำงวัล/บท	
ลงโทษ	ทีม่คีวำมโปร่งใส
และยุติธรรม

 มีกำรคดัเลอืกบคุคล
ต้นแบบ	ในกำรท�ำ	
ควำมดขีองส�ำนกังำน	
กปร.	
	 มีกำรก�ำหนดบท

ลงโทษที่ชัดเจนและ
ประกำศให้ทรำบ
ร่วมกัน	

๔	ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ศปท.
กพค.	สลก.

(๒)	กำรก�ำหนดเส้นทำง
อำชพีและเกณฑ์ควำม	
ก้ำวหน้ำในอำชีพที่
ชัดเจนและเป็นธรรม

 มกีำรพจิำรณำและ
ทบทวนแผนพัฒนำ
บุคลำกร	เป็นประจ�ำ
ทุกปี

๔	ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ กพค.

(๓)	กำรจัดสวัสดิกำร	
เช่น	ห้องพยำบำล	
กำรจัดพื้นที่พักผ่อน
ภำยในส�ำนักงำนเพื่อ
พบปะสังสรรค์	เช่น	
สภำกำแฟ	เป็นต้น

	 มีกำรพิจำรณำใน
เรือ่งกำรจดัสวสัดกิำร 
เป็นประจ�ำทุกปี

๔	ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ สลก.



70 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๔.๒)	กำรส่ง
เสริมค่ำนิยม	
“กำรท�ำให้ส�ำเร็จ
มำกกว่ำกำรท�ำ
เสร็จ”

(๑)	กำรมอบหมำย
งำนและกำรประเมิน
ผลงำนที่มีควำม
ชัดเจน

	 มีกำรก�ำหนด		
หลักเกณฑ์กำร		
มอบหมำยงำนและ
กำรประเมนิท่ีชัดเจน	
เป็นรูปธรรม

๔	ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ กพค.
ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์

(๒)	กำรศึกษำดูงำน
หน่วยงำนที่ประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำร
ด�ำเนินโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระ
รำชด�ำริ

	 มีกำรพิจำรณำ
คัดเลือกหน่วยงำนท่ี
ประสบควำมส�ำเร็จ	
เพือ่ยกย่องหน่วยงำน
และเพือ่เป็นตวัอย่ำง
กำรศกึษำดงูำนให้แก่
เจ้ำหน้ำที่	กปร.	

๒	ครั้ง - ๑ - ๑ สศข.
ทุกส�ำนัก/
กอง/ศูนย์

๔.๓)	กำรพัฒนำ
ศกัยภำพทัง้ในเชงิ
เนื้อหำวิชำกำร
และเทคนิคกำร 
น�ำเสนอ	

(๑)	กำรจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้
และเทคนิคกำรเป็น
วิทยำกร

	 มีกำรจัดหลักสูตร
กำรอบรม
	 มีจ�ำนวนผู้เข้ำรับ	

กำรอบรมไม่น้อยกว่ำ 
๔๐	คน

๔	
หลักสูตร

๑ ๑ ๑ ๑ กพค.

๓. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบและสมรรถนะในก�รประส�นคว�มร่วมมือเพื่อสนองพระร�ชดำ�ริ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑) ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลเพื่อก�รประส�นและติดต�มก�รดำ�เนินง�น
๑.๑)	กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อ	
กำรด�ำเนินโครง	
กำรอันเนื่องมำ	
จำกพระรำชด�ำริ
แบบบูรณำกำร

(๑)	โครงกำรปรบัปรุง
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสน	เทศและกำร
สื่อสำรของส�ำนักงำน	
กปร.	ให้สอด	คล้องกบั
นโยบำยและทิศทำง
กำรด�ำเนินงำนของ	
ส�ำนักงำน	กปร.

	 แผนแม่บท
เทคโนโลยีมีควำม
เหมำะสมและทนัสมัย

๑	แผน
งำน

๑ - - - ศสท.
(หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง)

(๒)	กำรจัดท�ำคู่มอืเชงิ
ปฏบิตักิำร	โดยกำรถอด
ควำมรูแ้ละแนวปฏบิตัิ
ทีด่จีำกผูม้ปีระสบกำรณ์	
รวบรวมและบันทึก
เทคนิคกำรท�ำงำน
แบบบูรณำกำรที่มี
ประสิทธิภำพ	

 มีคู่มือเทคนิคและ
วิธีกำรปฏิบัติงำน	
เชิงบูรณำกำรที่เป็น
ปัจจุบัน

๔	เรื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ กผว.
ส�ำนกั/กอง/

ศูนย์
(ศูนย์ศกึษำฯ 
ศูนย์สำขำ
และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง)



71แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๑.๒)	กำรพัฒนำ	
บุคลำกรให้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำก
ระบบข้อมูลสำร	
สนเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(๑)	แผนพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและระบบ
ข้อมูลของส�ำนักงำน	
กปร.

	 แผนพัฒนำ
บุคลำกรด้ำน	IT	
ที่มีประสิทธิภำพ

๑	แผน ๑ - - - ศสท.

๒) ก�รพัฒน�ทีมมืออ�ชีพประส�นคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ
๒.๑)	กำรสร้ำง
ทีมประสำน
ควำมร่วมมือที่
เป็นมืออำชีพ

(๑)	กำรคัดเลือก
บุคลำกร	และกำร
ก�ำหนดอัตรำก�ำลังที่
เหมำะสมกับหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำร
ประสำนงำน

 มกีำรก�ำหนดหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบใน
แต่ละหน้ำทีง่ำน	(Job 
Description)	และ
ด�ำเนินกำรตำม
แนวทำงที่ก�ำหนด

๑	ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ กพค.
ผู้บริหำร	
กปร.
สลก.

(๒)	กำรพัฒนำควำม
สำมำรถในกำรปฏิบตังิำน
ของทีมประสำนงำน

	 จัดเวที/กิจกรรม
เพือ่ให้ควำมรูท้ีจ่�ำเป็น
ต่อกำรปฏิบัติงำน	 
พี่สอนน้อง	ฯลฯ	

อย่ำงน้อย	
๑	

กิจกรรม/
ปี

๑ ๑ ๑ ๑ กปค. ๑-๔
กพค.

๒.๒)	กำรพัฒนำ
และก�ำกับกำร
ปฏิบัติงำนของ
ทีมประสำนให้
เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน

(๑)	กำรฝึกเชิงปฏิบัติ
กำรเพื่อสร้ำงเสริม
ควำมรู	้ควำมสำมำรถ
และควำมทุ่มเทเอำใจ
ใส่ในกำรด�ำเนินงำน
สนองพระรำชด�ำริให้
เป็นมำตรฐำนเดียว

	 มีกำรจัดกำรฝึก
เชิงปฏิบัติกำรฯ	และ
สำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้	

๑	ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ กพค.
กปค. ๑-๔

(๒)	กำรพัฒนำ
กระบวนกำร	Coaching 
and	Mentoring

	 จ�ำนวนครัง้ในกำร
สอนงำนและติดตำม
งำน

อย่ำงน้อย	
๑	ครั้ง/ปี

๑ ๑ ๑ ๑ กพค.
กปค. ๑-๔

๓) ก�รพัฒน�พื้นที่ก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและกำ�กับก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับเป้�หม�ยก�ร
พัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

๓.๑)	กำรจดัพืน้ที่
กำรเรยีนรูร่้วมกนั
ระหว่ำงบคุลำกรที่
ท�ำงำนในพืน้ท่ีกบั
บุคลำกรที่ท�ำงำน
สนบัสนนุด้ำนต่ำงๆ 
เพื่อให้เข้ำใจถึง
เป้ำหมำยและ	
วธิกีำรท�ำงำนเพือ่
สนองพระรำชด�ำริ

(๑)	โครงกำรสนับสนุน
กำรท�ำงำนแบบบูรณำ
กำรให้	กับบุคลำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง

	 มีกิจกรรมที่ 
เสริมสร้ำงกำร
ท�ำงำนแบบ
บูรณำกำร	

อย่ำงน้อย 
๑ 

กิจกรรม/
ปี

๑ ๑ ๑ ๑ กผว.
(หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง)

(๒)	โครงกำรพัฒนำ
ห้องสมุดโครงกำรอัน
เนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
เป็นระบบดิจิตอลและ
เชื่อม	โยงเครือข่ำยกับ
ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ

	 ระบบห้องสมุด 
ดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิำพ

๑	ระบบ - - ๑ - ศสท./  

ห้องสมุด
กปค.	๑-๔
	(ศูนย์ศกึษำฯ)



72 แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด เป้�หม�ย
รวม

ระยะเวล� ผู้         
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(๓)	แผนงำนกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำนและกำรใช้
ประโยชน์ห้องสมุด
โครงกำรอันเนื่อง				
มำจำกพระรำชด�ำริ

 มกีจิกรรมส่งเสรมิ
กำรใช้ประโยชน์จำก
ห้องสมุดฯ	เพิ่มขึ้น

๑	
กิจกรรม

- - ๑ - ศสท./

ห้องสมุด

๓.๒)	กำรจดัพืน้ที่
กำรเรยีนรูส้�ำหรบั
บุคลำกรจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยว	
ข้องเพือ่สร้ำงควำม
สมัพนัธ์และควำม
เข้ำใจในกำรท�ำงำน 
ท้ังในระดับบริหำร
และปฏิบัติกำร

(๑)	กำรจัดหลักสูตร
เครอืข่ำยกำรขับเคลือ่น
องค์ควำมรู้ตำมแนว
พระรำชด�ำรแิละปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบริหำรและ
ปฏิบัติกำร

 จัดกำรอบรมใน
หลักสูตรเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมเข้ำใจในกำร
ท�ำงำน	

๒ 
หลักสูตร/

ปี

๒ ๒ ๒ ๒ กพค.

(๒)	กำรจัดกิจกรรม
สัมพันธ์ระหว่ำง	
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

 มีกิจกรรมที่
หลำกหลำยในกำร
สำนควำมสัมพันธ์	
ทั้งภำย	ในและ
ภำยนอก

อย่ำงน้อย
๑

กิจกรรม/
ปี

๑ ๑ ๑ ๑ สลก.
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แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร.

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

“จงรักและภักดี ซื่อสัตย์สุจริต

สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน”


