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สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักงาน กปร.ประจําป 2553 

 

 สํานักงาน กปร. ไดดําเนนิการตามนโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานกังาน กปร.ประจําป 2553 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

 นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม 

โครงการ เปาหมายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบดาํเนินการ 

1.  ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

ครั้งที่ 2 

ประกวดเพื่อหาตัวอยางความสําเร็จ ใน 10 ประเภท  ตุลาคม 2552 – 

พฤษภาคม 2553 

สํานักศึกษาการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผูสนใจสงผลงานเขาประกวดทั้งหมด 10 

ประเภท รวมทั้งสิ้น 1,644 ผลงาน 

 วันที่ 8 มีนาคม 2553 คณะกรรมการตัดสิน

การประกวดฯ ไดพิจารณาตัดสินผลงานที่จะ

ไดรับรางวัลถวยพระราชทาน 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผูไดรับรางวลัถวยพระราชทาน 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รางวัลถวย

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี รางวัลโลเกียรติยศนายกรัฐมนตรีและ

เกียรติบัตรสํานักงาน กปร. รวมทั้งสิ้น 388 ผลงาน 

  

2. โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงจํานวน 6 แหง   

ผลการดําเนินงาน 

จากการที่สํานกังาน กปร. ไดจัดใหมีการประกวด

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงาน กปร. ไดคัดสรรตัวอยางความสําเร็จเพื่อ

ตุลาคม 2552 – 

กันยายน 2553 

สํานักศึกษาการพัฒนา

ตามแนวพระราชดําริ
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ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในป 2550

และ2552 ตามลําดับ ทําใหไดตัวอยางผลสําเร็จในการ

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช

จนประสบผลสําเร็จ 

ดําเนินการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูตามปรัชญาเศษฐกิจ

พอเพียงไดจํานวน 7 ศูนย ประกอบดวย 

1. นายจนัทรที ประทุมภา จังหวัดนครราชสีมา 

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม 

2. นายแสนหมั้น อินทรไชยา จงัหวัดอุดรธาน ี

ประเภทประชาชนทั่วไป 

3. บริษัท บาธรูมดีไซน จํากดั กรุงเทพฯ 

ประเภทธุรกิจขนาดกลาง 

4. กลุมเกษตรกรทําสวน บานถ้ํา จังหวดัพะเยา 

ประเภทกลุมเกษตรกรทฤษฎีใหม 

5. ชุมชนบานดอกบัว จังหวดัพะเยา ประเภท

ชุมชนเศรษฐกจิพอเพียง 

6. นางเปรียวจันทร ตะตนยาง จังหวดัเชียงราย 

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ

ในสวนกลาง 

 

 

และกิจกรรมพเิศษ 
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 นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ เปาหมายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบดาํเนินการ 

1.  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ทั่วประเทศ 

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความ

คิดเห็น 9 ครั้ง 

ตุลาคม 2552 – มิถุนายน 

2553 

สํานักแผนงานและ

ติดตามประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงาน กปร. ไดดําเนนิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําให 

 ไดรวบรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน 

 ไดติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ

ปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความสอดคลองตาม

สถานการณปจจุบัน 

 ไดเชิญผูวาราชการจังหวัดและเจาหนาที่ระดับ

จังหวดัทั้ง 76 จังหวดั เจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หนวยงานสวนกลาง สื่อมวลชน

เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในแตละภูมิภาค 

 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงาน กปร. ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

จํานวน 9 ครั้ง ประกอบดวย 

ครั้งที่ 1 กลุมจังหวัดในภาคกลางฝงตะวันตก 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ที่จังหวดัเพชรบุรี 

ครั้งที่ 2 กลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 

เมื่อวันที่ 12 กมุภาพันธ 2550 ที่จังหวดั

เชียงใหม 

ครั้งที่ 3 กลุมจังหวัดในภาคกลาง ฝง

ตะวนัออก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ที่

จังหวดันนทบุรี 

ครั้งที่ 4 กลุมจังหวัดในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง เมื่อวันที่ 5 

มีนาคม 2553 ที่จังหวดัอุบลราชธานี 

  



4 
 

 

 

 

ครั้งที่ 5 กลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ที่จังหวดัพิษณุโลก 

ครั้งที่ 6 กลุมจังหวัดในภาคใตตอนบน เมื่อ

วันที่ 23 เมษายน 2553 ที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 7 กลุมจังหวัดในภาคใตตอนลาง เมื่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่จังหวัดสงขลา 

ครั้งที่ 8 กลุมจังหวัดในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเมื่อวันที่ 10 

มิถุนายน 2553 ที่จังหวดัขอนแกน 

ครั้งที่ 9 หนวยงานสวนกลางและ

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2553 ที่กรุงเทพมหานคร 

2. การจัดกจิกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

จัดสื่อมวลชนสัญจร จํานวน 4 ครั้ง 

 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 

2553 

กลุมประชาสัมพันธ 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงาน กปร. ไดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

โครงการ “สื่อศิลปนรินน้ําใจ เพื่อในหลวง” โดยใหสื่อ

ศิลปน เปนตัวแทนและสื่อกลางในการถายทอดความรู 

ผลการดําเนินงาน 

สามารถดําเนินการจัดทําโครงการฯ ได 

จํานวน 5 ครั้ง ประกอบดวย 

ครั้งที่ 1 พื้นที่จังหวดันครพนม มุกดาหาร
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ความเขาใจและเผยแพรไปสูประชาชนและสังคมไดรับ

ทราบ และสามารถนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติได

อยางถูกตองชัดเจนและแพรหลายยิ่งขึ้น 

 

 

 

และสปป.ลาว 

ครั้งที่ 2 พื้นที่จังหวดัเชียงใหม 

ครั้งที่ 3 พื้นที่จังหวดันราธิวาส ปตตานี และ

ยะลา 

ครั้งที่ 4 พื้นที่จังหวดัเชียงราย และพะเยา  

ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวดัระยอง และชลบุรี 

 นโยบายดานองคการ 

โครงการ เปาหมายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบดาํเนินการ 

1.  การจัดสัมมนาประจําป การสัมมนาประจําป 1 ครั้ง โดยมีเจาหนาที่

เขารวมไมนอยกวา รอยละ 60 

มกราคม 2553 กลุมบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ผลการดําเนินงาน 

-บุคลากรของสํานักงาน กปร. มีความชัดเจนในนโยบาย 

ภารกิจ ที่จะดําเนินการ มีสวนรวมในการใหขอคิดเหน็ 

ขอเสนอแนะ ทําใหเกิดความผูกพันตอภาระหนาที่ 

-บุคลากรมีความรู ความเขาใจการถายทอดตัวชี้วดัระดับ

องคกรสูระดับสํานัก กลุม กอง และบุคคล และ PMQA 

-บุคลากรมีความรูความเขาใจในการประเมินผลการ

ปฏิบัติ และการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม 

ผลการดําเนินงาน 

มีขาราชการ ลูกจาง และพนกังานราชการ 

เขารวมสัมมนา ทั้งสิ้น 133 คน คิดเปนรอย

ละ 66.50 ของบุคลากรทั้งหมด 120 คน  

8-9 กุมภาพันธ 2553 ที่

จังหวดัปราจีนบุรี 
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-บุคลากรมีความสัมพันธที่ที่ดี รวมมือรวมใจในการ

ทํางานมากขึ้น 

-บุคลากรมีความเขาใจในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. การจัดกจิกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จํานวน 1 

ครั้ง 

สิงหาคม 2553 กลุมชวยอํานวยการ 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงาน กปร. ไดจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning day 

เพื่อทําใหอาคารสํานักงาน กปร. มีความสะอาด เปน

ระเบียบรอย  

ผลการดําเนินงาน 

ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. จํานวน 1 ครั้ง  

เพื่อทําความสะอาดใหญ 

4 สิงหาคม 2553  

 นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

โครงการ เปาหมายการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผดิชอบดาํเนินการ 

1. การจัดกจิกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเจาหนาที่ เจาหนาที่สํานกังาน กปร. เขารับการอบรม

ไมนอยกวารอยละ 80 

ตุลาคม 2552 – กันยายน 

2553 

กลุมบริหารทรัพยากร

บุคคล 

ผลการดําเนินงาน 

-สํานักงาน กปร. ไดดําเนนิการพัฒนาบุคลากรเอง 6 

หลักสูตร 365 คน 

-สงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอก 70 หลักสูตร 97 คน  

ผลการดําเนินงาน 

บุคลากรสํานักงาน ไดรับการอบรมไมนอย

ละรอยละ 80   
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2. การจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานคอมพิวเตอร จัดอบรมดานคอมพิวเตอร โดยมีเจาหนาที่

เขารวม 30 คน 

สิงหาคม 2553 ศูนยสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

บุคลากรสํานักงาน กปร. และศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 6 แหง ไดเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร Microsoft Office 2007 และ Microsoft Project 

2007 และ Mind Manager  รวมทั้งสงเจาหนาที่

สารสนเทศ ไปอบรม ยังหนวยงานภายนอก   

ผลการดําเนินงาน 

มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 46 คน  

ครั้งที่ 1 วันที่ 24-26 

กุมภาพนัธ 2553 

ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 มิถุนายน 

2553 

 

 

 


