สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักงาน กปร.ประจําป 2553
สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับองคการที่ดี สํานักงาน กปร.ประจําป 2553 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการ
เปาหมายการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบดําเนินการ
1. ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกวดเพื่อหาตัวอยางความสําเร็จ ใน 10 ประเภท ตุลาคม 2552 –
สํานักศึกษาการพัฒนา
ครั้งที่ 2
พฤษภาคม 2553
ตามแนวพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
มีผูไดรับรางวัลถวยพระราชทาน
 มีผูสนใจสงผลงานเขาประกวดทั้งหมด 10
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รางวัลถวย
ประเภท รวมทั้งสิ้น 1,644 ผลงาน
 วันที่ 8 มีนาคม 2553 คณะกรรมการตัดสิน พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
การประกวดฯ ไดพิจารณาตัดสินผลงานที่จะ บรมราชกุมารี รางวัลโลเกียรติยศนายกรัฐมนตรีและ
เกียรติบัตรสํานักงาน กปร. รวมทั้งสิ้น 388 ผลงาน
ไดรับรางวัลถวยพระราชทาน
2. โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน
จากการที่สํานักงาน กปร. ไดจัดใหมีการประกวด

จัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 6 แหง
ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กปร. ไดคัดสรรตัวอยางความสําเร็จเพื่อ
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ตุลาคม 2552 –
กันยายน 2553

สํานักศึกษาการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ

ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในป 2550
และ2552 ตามลําดับ ทําใหไดตัวอยางผลสําเร็จในการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
จนประสบผลสําเร็จ

ดําเนินการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูตามปรัชญาเศษฐกิจ
พอเพียงไดจํานวน 7 ศูนย ประกอบดวย
1. นายจันทรที ประทุมภา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม
2. นายแสนหมั้น อินทรไชยา จังหวัดอุดรธานี
ประเภทประชาชนทั่วไป
3. บริษัท บาธรูมดีไซน จํากัด กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
4. กลุมเกษตรกรทําสวน บานถ้าํ จังหวัดพะเยา
ประเภทกลุมเกษตรกรทฤษฎีใหม
5. ชุมชนบานดอกบัว จังหวัดพะเยา ประเภท
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
6. นางเปรียวจันทร ตะตนยาง จังหวัดเชียงราย
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ
ในสวนกลาง
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และกิจกรรมพิเศษ

 นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ทัว่ ประเทศ
ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทําให
 ไดรวบรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน
 ไดติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
ปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความสอดคลองตาม
สถานการณปจ จุบัน
 ไดเชิญผูวาราชการจังหวัดและเจาหนาที่ระดับ
จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานสวนกลาง สื่อมวลชน
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในแตละภูมภิ าค

เปาหมายการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความ
ตุลาคม 2552 – มิถุนายน
คิดเห็น 9 ครั้ง
2553
ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กปร. ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จํานวน 9 ครั้ง ประกอบดวย
ครั้งที่ 1 กลุมจังหวัดในภาคกลางฝงตะวันตก
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ที่จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 2 กลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550 ที่จังหวัด
เชียงใหม
ครั้งที่ 3 กลุมจังหวัดในภาคกลาง ฝง
ตะวันออก เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ที่
จังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 4 กลุมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2553 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
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ผูรับผิดชอบดําเนินการ
สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล

2. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กปร. ไดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
โครงการ “สื่อศิลปนรินน้ําใจ เพื่อในหลวง” โดยใหสื่อ
ศิลปน เปนตัวแทนและสื่อกลางในการถายทอดความรู

ครั้งที่ 5 กลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนลาง
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 6 กลุมจังหวัดในภาคใตตอนบน เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2553 ที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 7 กลุมจังหวัดในภาคใตตอนลาง เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 8 กลุมจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2553 ที่จังหวัดขอนแกน
ครั้งที่ 9 หนวยงานสวนกลางและ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2553 ที่กรุงเทพมหานคร
จัดสื่อมวลชนสัญจร จํานวน 4 ครั้ง
ตุลาคม 2552 – กันยายน
2553
ผลการดําเนินงาน
สามารถดําเนินการจัดทําโครงการฯ ได
จํานวน 5 ครั้ง ประกอบดวย
ครั้งที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร
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กลุมประชาสัมพันธ

ความเขาใจและเผยแพรไปสูป ระชาชนและสังคมไดรับ และสปป.ลาว
ทราบ และสามารถนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติได ครั้งที่ 2 พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม
อยางถูกตองชัดเจนและแพรหลายยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 3 พื้นที่จงั หวัดนราธิวาส ปตตานี และ
ยะลา
ครั้งที่ 4 พื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา
ครั้งที่ 5 พื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี
 นโยบายดานองคการ
โครงการ
1. การจัดสัมมนาประจําป

เปาหมายการดําเนินงาน
การสัมมนาประจําป 1 ครั้ง โดยมีเจาหนาที่
เขารวมไมนอยกวา รอยละ 60
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
-บุคลากรของสํานักงาน กปร. มีความชัดเจนในนโยบาย มีขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ
ภารกิจ ทีจ่ ะดําเนินการ มีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น เขารวมสัมมนา ทั้งสิ้น 133 คน คิดเปนรอย
ละ 66.50 ของบุคลากรทั้งหมด 120 คน
ขอเสนอแนะ ทําใหเกิดความผูกพันตอภาระหนาที่
-บุคลากรมีความรู ความเขาใจการถายทอดตัวชี้วดั ระดับ
องคกรสูระดับสํานัก กลุม กอง และบุคคล และ PMQA
-บุคลากรมีความรูความเขาใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติ และการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม
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ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2553
8-9 กุมภาพันธ 2553 ที่
จังหวัดปราจีนบุรี

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กลุมบริหารทรัพยากร
บุคคล

-บุคลากรมีความสัมพันธที่ที่ดี รวมมือรวมใจในการ
ทํางานมากขึ้น
-บุคลากรมีความเขาใจในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กปร. ไดจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning day
เพื่อทําใหอาคารสํานักงาน กปร. มีความสะอาด เปน
ระเบียบรอย
 นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
โครงการ
1. การจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเจาหนาที่
ผลการดําเนินงาน
-สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรเอง 6
หลักสูตร 365 คน
-สงบุคลากรไปฝกอบรมภายนอก 70 หลักสูตร 97 คน

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จํานวน 1
สิงหาคม 2553
ครั้ง
4 สิงหาคม 2553
ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. จํานวน 1 ครั้ง
เพื่อทําความสะอาดใหญ

กลุมชวยอํานวยการ

เปาหมายการดําเนินงาน
เจาหนาที่สํานักงาน กปร. เขารับการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรสํานักงาน ไดรับการอบรมไมนอย
ละรอยละ 80

ผูรับผิดชอบดําเนินการ
กลุมบริหารทรัพยากร
บุคคล
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ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2552 – กันยายน
2553

2. การจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานคอมพิวเตอร
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรสํานักงาน กปร. และศูนยศกึ ษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 6 แหง ไดเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร Microsoft Office 2007 และ Microsoft Project
2007 และ Mind Manager รวมทั้งสงเจาหนาที่
สารสนเทศ ไปอบรม ยังหนวยงานภายนอก

จัดอบรมดานคอมพิวเตอร โดยมีเจาหนาที่
เขารวม 30 คน
ผลการดําเนินงาน
มีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 46 คน
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สิงหาคม 2553
ครั้งที่ 1 วันที่ 24-26
กุมภาพันธ 2553
ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 มิถุนายน
2553

ศูนยสารสนเทศ

