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คูมือกระบวนงานบริหารเชิงยุทธศาสตร 

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) เปนหนวยงานที่ทําหนาท่ีประสานงานในการสนองพระราชดําริเพื่อใหเกิดเปนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในการดําเนินงานตามภารกิจของ สํานักงาน กปร. นั้น กระบวนงานสนับสนุนท่ี
สําคัญคือ กระบวนงานบริหารเชิงยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนใหสวนราชการสามารถดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทําคูมือกระบวนงานอํานวยการ นั้น มี
วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเปนแนวทางในงานบริหารเชิงยุทธศาสตร 

2. เพื่อเปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. 

3. เพื่อใหสวนราชการและผูท่ีเกี่ยวของไดทราบข้ันตอน และวิธีการดําเนินงานดานกระบวนงาน
บริหารเชิงยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร. 

2. ขอบเขต 

 สํานักงาน กปร. กําหนดขอบเขตของกระบวนงานอํานวยการ โดยงานบริหารเชิงยุทธศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. คําจํากัดความ 

 คําจํากัดความ ประกอบดวย 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายความวา แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนผูดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําริ 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 หนาท่ีความรับผิดชอบในกระบวนการการวิเคราะหโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น 
สํานักงาน กปร. ไดมอบหมายใหผูมีสวนรับผิดชอบหลัก ประกอบดวย 

1. สํานักแผนงานและติดตามประเมินผล  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. 

2. กลุมพัฒนาระบบบริหาร   มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบริหารสํานักงาน กปร. 
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5. Work Flow กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน กปร. ไดกําหนดกระบวนงานบริหารเชิงยุทธศาสตร ดังนี้  

ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดที่ สําคัญ 

 1.   
 
 
 
 

ความถูกตองและครบถวน ตรวจสอบพระราชดําริและนโยบานรัฐที่นํามาเปน
กรอบในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

ผูบริหารและสํานัก
ทุกสํานัก 

- 

 2.   มีความสอดคลองกับ
พระราชดําริและนโยบาย
รัฐ 

 ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน 
กปร. โดยวิเคราะหขอมูล วิเคราะห SWOT  
ทบทวนการดําเนินงาน แลจัดทําแผนระยะปาน
กลาง 

 สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล / 
คณะทํางานแผน
ยุทธศาสตร 

พรฏ.การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 2546 

 

 3.   เห็นชอบภายในกําหนดโดย
กอนระยะเวลาตามแผน 

 นําเสนอแผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. ให
ผูบริหารเห็นชอบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป 

สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล / 
คณะทํางานแผน
ยุทธศาสตร 

- 

พระราชดําริ 
นโยบายรัฐ 

แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. 

ผูบริหาร
เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดที่ สําคัญ 

 4.   ดําเนินการแลวเสร็จในชวง
เดือนกันยายน 

 ทุกสํานัก กลุม ศูนย นําแผนยุทธศาสตร 
สํานักงาน กปร.แปลงสูการปฏิบัติโดย กําหนดเปน
แผนปฏิบัติงาน ประจําป โดยมีกลุมแผนงาน เปน
แกนกลางในการประสานดําเนินงาน 

สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล / 
ทุกสํานัก กลุมศูนย 

พรฏ.การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 2546 

 

 5.   ดําเนินการแลวเสร็จในชวง
เดือนกันยายน 

  ทุกสํานัก กลุม ศูนย นําแผนยุทธศาสตร 
สํานักงาน กปร. จัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ประจําป โดยมีกลุมพัฒนาระบบริหาร เปน
แกนกลางในการประสานดําเนินงาน 
(เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 5) 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร / ทุกสํานัก 
กลุมศูนย/ 

พรฏ.การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 2546 

 

 6.   ดําเนินการในชวง
ปงบประมาณและรายงาน
ผลภายใน 60 วันหลังสิ้น
ปงบประมาณ 

   ทุกสํานัก กลุม ศูนย ดําเนินการตามแผนและมา
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 ทุกสํานัก กลุมศูนย/ - 

แผนปฎิบัติการประจําป 
สํานักงาน กปร. 

คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป สํานักงาน กปร. 

ปฏิบัติตามแผน 

ติดตามผลการดําเนินงาน 
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ที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา หรือ มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดที่ สําคัญ 

 7.   -  สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผูบริหารเพื่อ
ความเห็นชอบ และนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานตอไป 

สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล / 
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

- 

 8.   -รายงานคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตองสงไปยัง 
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวัน
สุดทายของเดือนตุลาคม 

นําเสนอสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ตาง ๆ ใหผูบริหารเห็นชอบ โดยเฉพาะคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป 

 

 สํานักแผนงานและ
ติดตามประเมินผล / 
กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 

 รายงานคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการเปนไปตามที่ 
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 

 

ร 

 

 

สรุปรายงานผล
การดําเนินงาน

ตามแผน 

ผูบริหาร
เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 
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6. มาตรฐานงาน 

 สํานักงาน กปร. กําหนดการดําเนินงานดานการบริหารเชิงกลยุทธเปนไปตามท่ีนดยบาย
ของรัฐ และตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

7. ระบบติดตามประเมินผล 

 สํานักแผนงานและติดตามประเมินผล เปนผูดําเนินการติดตามและรายงานผลการติดตาม
เสนอตอผูบริหารในการประชุมผูบริหาร 

8. เอกสารอางอิง 

 เอกสารอางอิง ประกอบดวย 

1. แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. ป 2553-2556 

2. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงาน กปร.  

9. แบบฟอรมท่ีใช 

 แบบฟอรมในการติดตามผลการดําเนินงานกระบวนการงานบริหารเชิงกลยุทธเปนไป
ตามท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

 

*************************************************************************** 
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(เอกสารประกอบ ขั้นตอนท่ี 2) 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. 
 
สํานักงาน กปร. ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน พ.ศ. 2553-2556 เพื่อใชเปน

เคร่ืองมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะ 4 ป โดยมีเปาประสงค ประกอบดวย (1) 
สนองพระราชดําริและบริหารโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพสูง และมุงผลสัมฤทธ์ิ (2) สรางภูมิ
ปญญาและขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริ และ(3) สํานักงาน กปร. เปนองคกรแหงความ
เปนเลิศ ในแผนยุทธศาสตรดังกลาวมี 3 ยุทธศาสตร คือ (1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ (2) ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริและ (3) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร ท้ังนี้ยังกําหนดแผนปฏิบัติการ 4 ป ท่ีมีการ
กําหนดรายละเอียด แผนงานโครงการที่ทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน 
รวมท้ังกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม 

แนวคิด 

แนวคิดในการกําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรของสวนราชการนั้น เนื่องจากการวางแผน คือ 
การตัดสินใจเก่ียวของกับอนาคต โดยอาศัยกระบวนการท่ีมีระบบเพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ 
มีแนวทางและทิศทางท่ีชัดเจน ดังน้ันประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการวางแผน ประกอบดวย เปน
การวิเคราะหหาโอกาสตางๆ หรือคนหาปญหาในอนาคต ชวยใหกระบวนการตัดสินใจมี
คุณภาพ ชวยกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคในอนาคต  ชวยเปนสื่อและเครื่องมือสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนตน โดยความจําเปนของการวางแผน  คือ การวางแผนเปนเรื่องท่ี
เก่ียวกับการกระทําท่ีจะมุงใหมีการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงในปจจุบัน เพ่ือปองกันไมให
เกิดปญหาในอนาคต โดยท่ีปจจัยภายนอกหลาย ๆ อยางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให
กระบวนการวางแผนตองการเปนสิ่งจําเปนและเปนเครื่องมือในการสรางความสําเร็จ 

ในปจจุบันการวางแผนมีรูปแบบของการวางแผนในลักษณะตาง ๆ ซึ่ง ธงชัย สนัติ
วงษ ไดอธิบายแบบกวางเก่ียวกับ ขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบการวางแผน ( A planning 
process model ) ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ  

1) การต้ังขอสมมติฐานเก่ียวกับอนาคต ซึ่งเปนขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
และการตัดสินใจ และทําการตรวจสอบขอมูลปจจัยภายนอกและภายในท้ังหมด 



 7

2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective) เปนการกําหนดจุดมุงหมายท่ี
ตองการ เขียนเปนขอความท่ีรัดกลุม 

3) การพัฒนากลยุทธ (Strategy development) เปนการคนหาและกําหนด
วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหบรรลุเปาหมายท่ีประสงค 

4) การสรางเปาหมายระยะปานกลาง ซึ่งวัตถุประสงคเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ระยะยาว ดังน้ันการกําหนดเปาหมาย (goals) คือ เปนการระบุเปาหมายที่ชัดเจน และตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงคระยะยาวและกลยุทธดวย 

5) การกําหนดแผนปฏิบัติการ  เปนการกําหนดกิจกรรมเพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรใหสอดคลองกับเปาหมาย 

6) การปฏิบัติตามแผน เปนการดําเนินการตามแผนอยางตอเน่ือง 

7) กลไกของขอมูลยอนกลับ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานหรือระดับผลการปฏิบัติงานท่ีตองการ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนตอไป 

ดังน้ันการใชแผนยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพตองมีการปฏิบัติตามขั้นตอน
ตาง ๆ ใหครบถวน และแผนยุทธศาสตรจะเปนเครื่องมือท่ีดีตอการพัฒนาระบบงานและ
หนวยงานได 

ขั้นตอนการทําแผนยุทธศาสตร 

(1) สํานักงาน กปร. ไดมีคําส่ังสํานักงาน กปร. ท่ี 161/2551 แตงต้ังคณะทํางานบูรณาการ
และจัดทําแผนของสํานักงาน กปร. เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2551 โดยมีท่ีปรึกษาดานการพัฒนา 
เปนหัวหนาคณะทํางาน มีผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ มีคณะทํางานจากทุกสํานัก กลุม ศูนย  ดําเนินการยกรางแผนยุทธศาสตร สํานักงาน 
กปร. ซ่ึงเห็นไดวา สํานักงาน กปร. มีการเตรียมการเพื่อใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหสามารถ
ใชไดตามหวงเวลาท่ีกําหนด 

(2) กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรมีการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ อยางครบถวน 
เนื่องจากมีการมอบหมายภารกิจในการจัดแผนยุทธศาสตรใหคณะทํางานฯ ดังนั้นจึงเกิด
กระบวนการจัดทําแผนตามลําดับข้ันตอน มีการศึกษาขอมูล ระดมความคิดเห็น และเสนอในการ
ประชุมผูบริหารรับฟงขอเสนอแนะ มีการปรับปรุงกอนประกาศใช แสดงถึงการดําเนินการตาม
กระบวนการไดครบถวน 
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(3) ผูบริหารใหความสําคัญกับการนําแผนมาเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร โดย
นโยบายของผูบริหารใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร มีการติดตามโดยรายงานผลในการประชุม
ผูบริหาร ผูบริหารเขาประชุมเสนอแนะความเห็น และมอบใหสายงานท่ีรับผิดชอบใหความสําคัญ
กับแผนยุทธศาสตร 

(4) มีการใชแผนยุทธศาสตรเปนแผนแมบทในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของ
สํานักงาน กปร. เนื่องจาก สํานักงาน กปร. มีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน ดังนั้นในการดําเนินการตาง 
ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร การจัดทําตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ จะนําแผนยุทธศาสตร เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 

 
แผนยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร.  
  

การที่เราจะกาวไปขางหนา มักมีคําถามถึงอดีต แตการเรียนรูอดีตยังไมคอยมีมากนัก 
โดยเฉพาะในส่ิงทีใกลตัวมากท่ีสุด ของหนวยงานซ่ึงก็คือ แผนยุทธศาสตรของสํานักงานฯ นั้นเอง 
ขณะน้ี สํานักงาน กปร. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
ดําเนินงานในระยะตอไป หากยอนกลับไปดูความเปนมาของแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. คงมี
ประโยชนในการกาวตอไปขางหนาอยางเขาใจ 

ในท่ีนี้ขอนําเสนอแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาของสํานักงาน กปร. จากเอกสารเทาท่ีมีอยู 
สํานักงาน กปร. มีแผน 3 ชวง จากอดีตถึงปจจุบันมี 2 ฉบับและรางแผนท่ีจะใชในอนาคตอีก 1 ฉบับ 
คือ 

 แผนกลยุทธ สํานักงาน กปร. พ.ศ. 2547-2550 
 แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. พ.ศ. 2551-2552 
 ราง แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 

จากช่ือของแผนท้ัง 3 ฉบับจะเห็นความแตกตาง 2 เร่ือง คือ เร่ืองแรก ช่ือแผนมีการใชช่ือกล
ยุทธและยุทธศาสตร ซ่ึงในตําราตาง ๆ อธิบายไมคอยแตกตางกัน เพียงแตเปนการใชตามคํา
ภาษาอังกฤษ Strategy  เหมือนกัน ในปจจุบันสวนราชการจะใชคําวา แผนยุทธศาสตรเปนหลัก 
สวนเรื่องท่ีสองคือ ชวงเวลา เปนแผน 4  ป และแผน 2 ป ในการทําแผนยุทธศาสตรของสวน
ราชการท่ัวไปมักจะเปนแผนระยะปานกลาง โดยกรอบระยะเวลาน้ัน แผนระยะส้ัน กรอบเวลา
ประมาณ 1 ป ระยะกลาง กรอบเวลาประมาณ 3-5 ป และระยะยาวมากกวา 5 ป ดังนั้นแผน
ยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร. เปนแผนระยะปานกลางและใชเวลา 4 ป แตมีแผน 2 ป อยูหนึ่ง
ฉบับคือ แผนป 2551-2552 สาเหตุมาจากกระบวนการในจัดทําและสถานการณขณะน้ันเห็นควร
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ขยายแนวทางจากแผนป 2547-2550 เนื่องจากทิศทางตาง ๆ ไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก จึงใช
สาระจากแผนเดิมเปนหลัก แตขยายระยะเวลาและปรับรายละเอียดเพื่อเปนแผนใหม 

 
วิสัยทัศน และเปาประสงค ของเรา 
 

ในการทําแผนส่ิงท่ีเปน Highlight คือ วิสัยทัศน ถายอนด ูวิสัยทัศน ในแผนป 2547-2550 
คือ  

“หนวยงานหลักในการประสาน สนับสนนุ ดําเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ เพือ่ใหองคกรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธ์ิผลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” 

แผนป 50-52 ยังคงมีวิสัยทัศน เชนเดยีวกับแผนป 47-50  สวนแผนป 53-56 มีการ
ปรับเปล่ียนวสัิยทัศน เปนดงันี้ 

“เปนหนวยงานหลักในการดาํเนินงานสนองพระราชดําริท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน” 

โดยในการจัดทําวิสัยทัศนมีการระดมความคิดเห็นและการมีสวนรวมกันท้ังองคกรเพื่อให
เปนส่ิงท่ีแสดงวาสํานักงานมีความคิดรวมกนัเพื่อนําพาองคกรไปสูส่ิงใดในอนาคต 

ทางดานวตัถุประสงค/เปาประสงค ของแผนนั้น หากเปรียบเทียบวัตถุประสงค/
เปาประสงค ของท้ัง 3 แผนสรุปเทียบกันไดดังนี ้

 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค/
เป
าป
ระ
สง

ค 

แผนป 2547-2550 แผนป 2550-2552 แผนป 2553-2556 
บริหารโครงการฯ ถูกตอง 
ครบถวน ประสิทธิภาพสูง และ
สัมฤทธิผล 

บริหารโครงการฯ ถูกตอง 
ครบถวน ประสิทธิภาพสูง และ
สัมฤทธิผล เพ่ือประชาชนใน
โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น 
และสามารถพึงตนเองได 
 

สนองพระราชดําริและบริหาร
โครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพ
สูง และมุงผลสัมฤทธิ์ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ในพ้ืนที่โครงการ 

สรางภูมิปญญาและขยายผลองค
ความรูตามแนวพระราชดําริ 

ประชาชนกลุมเปาหมายทราบ
และนําพระราชดําริไปปรับใช 

สํานักงาน กปร. เปนองคกร
แหงความเปนเลิศ  

สํานักงาน กปร. เปนองคกรแหง
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

 
 

มาดูการวิเคราะห สถานการณ ในยุคตาง ๆ  
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ในการวางแผนกระบวนการท่ีสําคัญคือ วิเคราะหสถานการณ สภาวะแวดลอมในดานตาง 
ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามแตละยุคสมัย และสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนั้น ซ่ึงจาก
เอกสารท้ัง 3 ฉบับ สามารถสรุปโดยยอเกีย่วกับการวเิคราะหสถานการณ ในแตละแผน ดังนี ้

 
 แผนป 2547-2550 แผนป 2550-2552 แผนป 2550-2552 

โอ
กา
ส 

หนวยงานไดรับการยอมรับ/
ปฏิรูประบบราชการสงผลดี/
นโยบายรัฐเอื้ออํานวย/มี
กฎหมายรองรับ/ไดรับ
งบประมาณเพียงพอ 

หนวยงานไดรับการยอมรับ/
นโยบายปฏิรูประบบราชการ
ตอเน่ืองและเอื้อพัฒนาระบบ
บริหาร/รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
เพียงพอ/ รัฐสนับสนุนดาน IT และ 
การปรับโครงสราง 

ความศรัทธาตอสถาบัน/ มีความเช่ือมั่นและ
เช่ือถือตอสํานักงาน/ การผลักดันการ
บริหารราชการแนวใหม/ วิกฤติเศรษฐกิจ
ทําใหคนสนใจแนวพระราชดําริ/ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ การไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล 

ภัย
คุก

คา
ม 

การเปล่ียนยุบเลิกหนวยงานตาม
การปฏิรูประบบราชการ/การ
เปล่ียนแปลงรัฐบาล/การลด
อัตราขาราชการ/กระแส
โลกาภิวัฒน 

ปฏิรูประบบราชการทําใหมีปญหา
ในการประสานงาน/ กฎระเบียบ
บางอยางเปนอุปสรรคในการ
ทํางาน/เกิดคานิยมที่ไมเหมาะสม/
การใช IT ทําใหลดอัตรากําลังคน / 
การสงเสริมการเกษตรดานปริมาณ
มากกวาคุณภาพ 

หนวยงานตางๆ ขาดการบูรณาการ/ มีความ
ซ้ําซอนภารกิจของหนวยงาน/ การปฏิบัติ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ/ การขาด
เสถียรภาพทางการเมือง/ การเปล่ียนแปลง
สังคมสูยุคโลกาภิวัฒน/ การเปล่ียนแปลง
ดาน IT 

จุด
แข

็ง 

ภารกิจสนองพระราชดําริไดรับ
การสนับสนุน /มีกฎระเบียบ
รองรับ/มีความพรอมเครื่องมือ
สนับสนุนการทํางาน/องคกร
ขนาดเล็ก/ระบบประชาสัมพันธ
ภายในดี/มีแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร /มีแผน
แมบทIT 

งานสนองพระราชดําริไดรับการ
สนับสนุนจากทุกฝาย/ มีแผน IT / 
มีระเบียบรองรับ/  มีความพรอม
เครื่องมือ/  มีงบประมาณกลาง
สนับสนุน/ มีการประเมินผลเปน
ระยะ/ องคกรขนาดเล็กสามารถ
ประชาสัมพันธไดทั่วถึง/  มีการ
วิเคราะหวางสมรรถนะบุคลากร/  
บุคลากรใหความรวมมือนโยบาย
รัฐบาล 

หนวยงานมีภาพลักษณทีดี/ องคกรอิสระ 
ขนาดเล็ก/ บริหารงานลักษณะพิเศษ/ มี
แผนยุทธศาสตร/ มีกฎระเบียบรองรับ/ บุ
คลกรมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ไมทุจริต/ มี
งบประมาณสนับสนุน/ เปนแหลงองค
ความรูพระราชดําริ/ มีทักษะในการจัดการ
องคความรู/มีเครื่องมือ IT / บุคลากรมี
ทักษะ IT /มีความสัมพันธกับหนวยงาน
ภายนอกอยางไมเปนทางการและสื่อ
ประชาสัมพันธหลายสื่อ 
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จุด
ออ

น 
ขาดกลไกสนับสนุนงานในแต
ละระดับ/ บุคลกรบางสวนขาด
ทักษะ/ บุคลากรบางสวนขาด
การพัฒนาตนเอง/ สายการ
บังคับบัญชายาวเกินไป/ ไม
กระจายอํานาจเทาที่ควร 

บุคลากรบางสวนขาดความรู ทักษะ
ที่จําเปน/ ขาดกลไกสนับสนุนงาน
ในแตละระดับ/ สายบังคับบัญชา
ยาว/ ขาดการกระจายอํานาจ/ 
บุคลากรยังขาดการใหความสําคัญ
กับแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี/ ขาดการถายทอด
ความรู/ 

สายบังคับบัญชายาว/ การมอบหมายงาน
เกิดความซ้ําซอน/ บุคลากรขาดความสนใจ
และใหความสําคัญกับแผน/ การปฏิบัติงาน
เปนเชิงรับ/ ขาดการประสานงานภายในที่มี
ประสิทธิภาพ/ ขาดกําลังคน/ บุคลากร
บางสวนมีปญหาดานคุณภาพ/ ขาดระบบ
การพัฒนาการจัดการองคความรู/ การ
ประสานงานขอมูลภายในมีนอย/ การใช
อุปกรณ IT ไมเต็มประสิทธิภาพ/ 
ภาพลักษณของสํานักงานฯ ยังไมเปนที่รูจัก

 
ยุทธศาสตร   
 

สาระท่ีสําคัญของแผนโดยสรุปก็ตองพิจารณาท่ียุทธศาสตร เพื่อท่ีเปนเคร่ืองบอกวาเราจะ
ทําอะไร ใน 3 แผนของสํานักงาน กปร. มีการกําหนดยุทธศาสตร คือ ในแผนป 47-50 และป 51-52 
นั้น มีการกําหนดยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตรเหมือนกนั แตในแผนยุทธศาสตรป 2553-2556 มีความ
แตกตางโดย ยทุธศาสตรเหลือ 3 ยุทธศาสตร  ซ่ึงสรุปเปรียบเทียบไดดังนี้ 

สรุปเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. ป  2547-2550 ป 2551-2552 และรางป 
2553-2556 

แผ
นยุ

ทธ
ศา
สต

ร ส
ํานั
กง
าน

 กป
ร. 
ป 

 25
47

-25
50

 แ
ละ
ป 

25
51

-25
52

 

ยุทธศาสตร แนวทางการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ป 2547-2550 และ

ป 2551-2552 

แผ
นยุ

ทธ
ศา
สต

ร ส
ํานั
กง
าน

 กป
ร. 

25
53

-25
56

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

1) การตามเสด็จและการรับ
สนองพระราชดําริ 
2) การใชแผนเปนเครื่องมือ
ดําเนินงาน 
3) การลดขั้นตอนและเรงรัดการ
ทํางาน 
4) การทบทวนแกไขกฎระเบียบ
ตาง ๆ  

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ 

1) ศึกษารวบรวมและทบทวนแนว
พระราชดําริ 

2 )  ก า ร เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ก ร ะบวนก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
โ ค ร ง ก า ร อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ 

3) การสรางและพัฒนาเครือขาย
การดําเนินงานสนองพระราชดําริ 
4) การสงเสริมการมีสวนรวมของ
องค กรปกครองส วนท อ ง ถ่ิน 
องคกรเอกชน และประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางการเรียนรู

1) การเรงสงเสริมขยายผลการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริให

2. ยุทธศาสตรการ
ขยายผลและเผยแพร

1) การสรางระบบคลังขอมูลองค
ความรูตามแนวพระราชดําริ 
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และขยายผลการ
ดําเนินงานโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

กวางขวาง 
2) การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจ 
3) การสงเสริมการมีสวนรวม
และสรางเครือขายการ
ดําเนินงาน 
4) การบริการและถายทอด
ประสบการณองคความรู
เก่ียวกับโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  

องคความรูตามแนว
พระราชดําริ 

2) การสรางและคนหาตัวแบบ
ความสําเร็จ โดย  
3) การขยายผลและสรางเครือขาย
องคความรู  

4) การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือ
เสริมสรางความรูความเขาใจ  

 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
ระบบงานและระบบ
สารสนเทศ 

1) การจัดกลุมการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับภารกิจ 
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) การพัฒนาระบบขอมูลและ
เครื่องช้ีวัดเพ่ือการติดตาม
ประเมินผล 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองคกร 

1) การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แ ล ะ ส ร า ง จิ ต สํ า นึ ก ค ว า ม
รับผิดชอบ 
2 )  การ พัฒนาสมรรถนะการ
บริห ารทรัพยากรบุ คคล  ( HR 
Scorecard) 
3. การพัฒนาองคกรตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสารสนเทศ 
5. การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู 
6. การพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเรียนรูแล
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1) การเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัมนาไปสู
องคกรการเรียนรู 
2)  การสรางกระบวนการทํางาน
เปนทีม 
3) การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารงานบุคคล 
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(เอกสารประกอบ ขั้นตอนท่ี 5) 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กปร. 

สํานักงาน กปร. ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป โดยเปนไปตามกระบวนการตามท่ี 
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และสํานักงาน กปร. ไดดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ  สรุปดังนี้ 

 
ขั้นตอนการดาํเนินงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงาน กปร. 

วันท่ี/เดือน กิจกรรม ท่ี  
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

การดําเนินงานในสวนของ 
สํานักงาน กปร. 

กรกฎาคม   รับฟงความเห็นจากสวนราชการ  กพบ. สํานักงาน กปร เขารวมการประชุม 
สัมมนาตามท่ี สํานักงาน กพร กําหนด 

สิงหาคม   สํานักงาน ก.พ.ร. ช้ีแจงกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  

 กพบ. และผูที่เก่ียวของ ไดแก กผง. และกบง 
.เปนตน  เขารวมรับฟงการช้ีแจงกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

สิงหาคม   จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิที่ เปนกรรมการ
เจรจาขอตกลงของสวนราชการและจังหวัด 

 เปนการดําเนินการภายในของ สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

กันยายน – 
ธันวาคม   

 เจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
นํ้าหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ สวน
ราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสวน
ราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวงประจําปงบประมาณ  

 สํานักงาน  ก .พ .ร .  แจงผลการเจรจาตัว ช้ี วัด 
เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของกระทรวง/กลุมภารกิจ 

 สวนราชการดําเนินการเจรจาขอตกลงระดับกรม 

 กพบ. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล
ตัว ช้ี วัดตามคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการ 
สํานักงาน  กปร .  (คส .สํา นักงาน  กปร .  ที่ 
11/2550 ลว 22 ก.พ. 50) เพ่ือกําหนด ตัวช้ีวัดใน
ปตอไป และแจงขอมูลตัวช้ีวัดไปยัง สํานักงาน 
ก.พ.ร. 
 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการ

เจรจาขอตกลงและประเมินผล โดยพิจารณา
ขอเสนอตัวช้ีวัดของ สํานักงาน กปร. แลวแจง
ผลการพิจารณาให สํานักงาน กปร. ทราบ 
 สํานักงาน ก.พ.ร. จะเชิญ สํานักงาน กปร. 

เขารวมประชุมกับคณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผล เพ่ือเจรจาความเหมาะสมของ
ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง และผลการเจรจาเปนที่
สิ้นสุด เพ่ือจัดทําเปนคํารับรองประจําป ของ
สํานักงาน กปร. ตอไป 
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ขั้นตอนการดาํเนินงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงาน กปร. 
วันท่ี/เดือน กิจกรรม ท่ี  

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
การดําเนินงานในสวนของ 

สํานักงาน กปร. 
ภายใน 30 
มกราคม  

 สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการที่
รัฐมนตรีว าการกระทรวงไดลงนามแลว  ให
สํ า นั ก ง าน  ก .พ . ร .  เ พ่ื อ ร วบรวม นํ า เ สนอ
นายกรัฐมนตรีลงนามรับคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

 สวนราชการสงคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กลุมภารกิจและกรมที่ไดลงนามแลวใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด   

 สวนราชการสงรายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI template) 
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน 

 สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําตนฉบับคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป สงมายัง สํานักงาน 
กปร. เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 กพบ. สํานักงาน กปร. ตรวจสอบความถูก

ตองของตนฉบับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
แ ล ะ ทํ า ห นั ง สื อ ใ ห  ล ป ร .  ล ง น า ม ถึ ง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะกํากับดูแลสํานักงาน 
กปร .  เ พ่ือลงนามในคํารับรองการปฏิบั ติ
ราชการ 
 สํานักงาน กปร. ทําหนังสือสงคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ฉบับจริง นายกรัฐมนตรีลงนาม
เรียบรอยแลว ให สํานักงาน ก.พ.ร. 
 กพบ.สํานักงาน กปร. ประสานขอมุลกับ

ผูรับผิดชอบ  จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด(KPI 
template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด 
และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน 
 กพบ. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล

ตัว ช้ี วัดตามคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการ 
สํานักงาน กปร. เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัด 
พร อมมอบหมายภาร กิจให ผู ที่ เ ก่ี ย วข อ ง
ดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

ภายใน 15 
มีนาคม  

 สํานักงาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียด
ตัวช้ีวัด (KPI Audit) ใหสวนราชการ 

 เปนการดําเนินงานภายในของ สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

ภายใน 31 
มีนาคม  

 สิ้นสุดการขอรับการขอเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัด นํา
หนักและเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัดในกรณีที่ 
(1)  ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีไม
สามารถควบคุมได  (2) กรณีไมไดรับจัดสรร
งบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไม
สามารถโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ 
(สวนราชการตองสงคําขอเปล่ียนแปลงฯ และ
เอกสารช้ีแจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด) 

 กพบ. ประสานผูที่เก่ียวของ หากมีเหตุ ขอ
เปล่ียนแปลง ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก และเกณฑการให
คะแนน จะรวบรวมขอมูล รวมทั้งทําหนังสือ
สงไปยัง สํานักงาน ก.พ.ร.  
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ขั้นตอนการดาํเนินงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงาน กปร. 
วันท่ี/เดือน กิจกรรม ท่ี  

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
การดําเนินงานในสวนของ 

สํานักงาน กปร. 
30 เมษายน   สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report)  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม   
– 31 มีนาคม   ) จํานวน  3 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร และกรอก e – 
SAR Card เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน 
ก.พ.ร. 

 กพบ. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล
ตัว ช้ี วัดตามคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการ 
สํานักงาน กปร.เพ่ือติดตามขอมูล และรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน 
 กพบ. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report)  รอบ 6 เดือน (1 
ตุลาคม   – 31 มีนาคม  ) ของสํานักงาน กปร.  
 กพบ. ทําหนังสือให ลปร. จํานวน 3 ชุด และ

แผนบันทึกขอมูล 1 แผน จัดสงใหใหสํานักงาน 
ก.พ.ร และกรอก e – SAR Card เขาระบบใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

เมษายน – 
พฤษภาคม  

 สํ า นั ก ง าน  ก .พ .ร .  และที่ ป รึ กษ าด านก า ร
ประเมินผลใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการ
เก่ียวกับความกาวหนาในการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบั ติราชการของสวนราชการ 
ภายหลังการรายงานการประเมินผลตนเอง รอบ 6 
เดือน (ตามที่สวนราชการรองขอ) 

 กพบ. ประสานผูที่เก่ียวของ หากมีขอสงสัย
หรือปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน กพบ. จะ
ทําประเด็นเพ่ือหารือกับผูประสานงานของ 
สํา นักงาน  ก .พ .ร .  และที่ปรึกษาด านการ
ประเมินผลที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

ภายใน 16 
กรกฎาคม  

 สวนราชการกรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 
ตุลาคม– 30 มิถุนายน) เขาระบบในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร.  

 กพบ. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล
ตัว ช้ี วัดตามคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการ 
สํานักงาน กปร.เพ่ือติดตามขอมูล และรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน 
 กพบ. กรอก e – SAR  Card รอบ 9 เดือน (1 

ตุลาคม – 30 มิถุนายน) เขาระบบในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร.  

มิถุนายน – 
กันยายน  

 ที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  สํานักงาน กปร. ไดรับการยกเวน เน่ืองจาก
เปนสวนราชการนโยบาย 
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ขั้นตอนการดาํเนินงานจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงาน กปร. 
วันท่ี/เดือน กิจกรรม ท่ี  

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
การดําเนินงานในสวนของ 

สํานักงาน กปร. 
31 ตุลาคม  
 

 สวนราชการสงรายงานการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 
ตุลาคม  – 30 กันยายน) จํานวน 3 ชุด และแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. หากสง
ลาชากวากําหนดจะถูกหักคะแนน 0.0500 คะแนน
ตอ 1 วันทําการ และกรอก e – SAR Card เขา
ระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 สิ้นสุดการรับคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
ร อบสุ ด ท า ย  (ส ว น ร า ช ก า ร ต อ ง ส ง คํ า ข อ
เปล่ียนแปลงฯ และเอกสารช้ีแจงเหตุผลความ
จําเปน จํานวน 3 ชุดใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมกับ
รายงาน 12 เดือน) 

 กพบ. จัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแล
ตัว ช้ี วัดตามคํ ารับรองการปฏิบั ติราชการ 
สํานักงาน กปร.เพ่ือติดตามขอมูล และรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงานในรอบ 12 เดือน 
 กพบ.สงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self 

Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  – 
30 กันยายน) จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึก
ขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และกรอก e 
– SAR Card เขาระบบในเว็บไซตของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 
 ใ น ก ร ณี ที ตั ว ช้ี วั ด มี ป ญ ห า ต อ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงเก่ียวกับ เกณฑการใหคะแนน 
กพบ.และผูที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด ทําหนังสือให 
ลปร .  ลงนาม  เสนอสํานักงาน  ก .พ .ร .  และ
เอกสารช้ีแจงเหตุผลความจําเปน จํานวน 3 ชุด
ใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมกับรายงาน 12 เดือน 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 

 สํ า นั ก ง าน  ก .พ .ร .  และที่ ป รึ กษ าด านก า ร
ประเมินผลติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ณ สวนราชการรอบ 12 เดือน  

 กพบ. ประสาน สํานักงาน ก.พ.ร. เก่ียวกับวัน 
เวลา ที่ที่ปรึกษาดานการประเมินผลติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน  
 กพบ. ประสานผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดเตรียม

ขอมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 
เดือน 
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 4.3 คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน กปร. 

  คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงาน กปร. ในชวงระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง 2553 มีรายละเอียดใน 4 มิติ และแตละตัวช้ีวัด ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบจากผูบริหารสํานักงาน กปร. และมีการลงนามในคํารับรองระหวางเลขาธิการ กปร. และ
นายกรัฐมนตรี ในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาของสํานักงาน กปร. โดยตัวช้ีวัด เปนดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบัิติราชการประจําป 2551-2553 ของสํานักงาน กปร. 
คํารับรองฯ ป 2551 คํารับรองฯ ป 2552 คํารับรองฯ ป 2553 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผล  
(นํ้าหนัก : รอยละ 50) 

มิติท่ี 1 : ดานประสิทธิผล 
(นํ้าหนัก : รอยละ 45) 

มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล  
(นํ้าหนัก : รอยละ 50) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 รอยละของจํานวน
โครงการ/กิจกรรมอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริที่สํานักงาน กปร. ได
วิเคราะหความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงาน
ตางๆ เสนอขอมาทั้งหมด   

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 รอยละของจํานวนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่สํานักงาน 
กปร. ไดวิเคราะหความเหมาะสม เมื่อเทียบ
กับจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงาน
ขอรับการสนับสนุนทั้งปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 รอยละของจํานวน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่
สํานักงาน กปร. ไดวิเคราะหความ
เหมาะสม เมื่อเทียบกับจํานวน
โครงการ/กิจกรรมที่หนวยวยงานขอรับ
การสนับสนุนทั้งปงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 รอยละของโครงการที่ผล
ปฏิบัติการเปนไปตามแผน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 คาเฉล่ียของจํานวนวันทํา
การท่ีใชในการวิเคราะหความเหมาะสมตอ
หน่ึงโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 รอยละของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริที่ไดรับการ
พิจารณา/วิเคราะหความเหมาะสมเพื่อ
ขออนุมัติจากประธาน กปร. ไดภายใน 

30 วัน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําบทวิเคราะหเชิงลึกในการ
ประเมินผลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 รอยละของโครงการที่ผล
ปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะโครงการ
ที่ไดรับการอนุมัติโดยประธาน กปร. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 รอยละของฎีกาขอ
พระราชทานความชวยเหลือที่ไดมีการ
ประสานตรวจสอบขอเท็จจริง ได
ภายใน 8 วันทําการ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 ระดับความสําเร็จของการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4 รอยละของโครงการที่
ผลปฏิบัติการเปนไปตามแผนเฉพาะ
โครงการท่ีไดรับการอนุมัติโดย
ประธาน กปร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 

ตัวช้ีวัดที่ 3.5 รอยละของโครงการ/
กิจกรรมขยายผลของศูนยศึกษาฯ ที่มี
ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.5 จํานวนสื่อประชาสัมพันธที่
เผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.5 จํานวนประชาชนที่เขา
รับบริการศูนยเรียนรูตัวอยาง
ความสําเร็จตามแนวพระราชดําริทั่ว
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องคกรพัฒนาเอกชน หรือภูมิปญญา
ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆ   

ประเทศ  

ตัวช้ีวัดที่ 3.6 จํานวนประชาชนผูเขามาใช
บริการเยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.6 จํานวนศูนยเรียนรูตัวอยาง
ความสําเร็จตามแนวพระราชดําริที่สามารถ
เผยแพรตอประชาชน (ตัวอยาง)  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.6 ระดับความสําเร็จของ
การขยายผลจากประกวดผลงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดที่ 3.7 จํานวน Unique IP ผูมาใชบริการ 
Web Site ของสํานักงาน กปร.  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.7 รอยละของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริที่ไดรับการ
พิจารณา/วิเคราะหความเหมาะสมเพื่อขอ
อนุมัติจากประธานกปร. ไดภายใน 30 วัน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.7 ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.8 รอยละของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริที่ไดรับการ
วิเคราะหความหมาะสมเพ่ือขออนุมัติจาก
ประธาน กปร. ไดภายใน 30 วัน 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.8 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 รอยละของ
ฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือที่ไดมี
การประสานตรวจสอบขอเท็จจริงได
ภายใน 8 วันทําการ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.8 จํานวน Unique IP ผูมา
ใชบริการ Web Site ของ สํานักงาน 
กปร. 

ตัวช้ีวัดที่ 3.9 รอยละของฎีกาขอ
พระราชทานความชวยเหลือที่ไดมีการ
ประสานตรวจสอบขอเท็จจริงไดภายใน 
8 วันทําการ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.9 รอยละเฉล่ียของระดับความ
พึงพอใจของหนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับการ
ประสานงานจากสํานักงาน กปร.  

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.9 รอยละเฉล่ียของระดับ 

ความพึงพอใจของหนวยงาน 

ตาง ๆ ที่ไดรับการประสานงานจาก
สํานักงาน กปร. 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.10 รอยละเฉล่ียของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.10 รอยละเฉล่ียของระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1.11 รอยละของประชาชนที่
ไดรับประโยชนและความรูจากการเยี่ยมชม
ศูนยศึกษาพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.11 รอยละของประชาชน
ที่ไดรับประโยชนและความรูจากการ 
เยี่ยมชมศูนยศึกษาพัฒนา อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงนํ้าหนักของความสําเร็จตาม
เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจายฯ) 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของความสําเร็จ
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ 
(ตามเอกสารงบประมาณรายจายฯ) 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  
(นํ้าหนัก : รอยละ 15) 

มิติท่ี 2 : ดานคุณภาพการใหบริการ 
(นํ้าหนัก : รอยละ 15) 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ  
(นํ้าหนัก : รอยละ 14) 

ตัวช้ีวัดที่ 5 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ  

ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ(ขอยกเวน) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ(ขอยกเวน) 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมตรวจสอบผล

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม

ตัวช้ีวัดที่ 5 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูกําหนดนโยบาย 
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การปฏิบัติราชการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ  

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการ   

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนจนได
ขอยุติ 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10) 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 20) 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10) 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน/รายจายใน
ภาพรวม 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของอัตราการ
เบิกจายงบประมาณรายจาย/ภาพรวม 

ตัวช้ีวัดที่ 10.1 ระดับความสําเรจ็ของรอยละ
เฉล่ียถวงนํ้าหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบติัราชการของสวนราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ตัวช้ีวัดที่ 10  ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตาม
ขอเสนอการเปล่ียนแปลงดานขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

 ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉล่ียถวงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการ
ควบคุมภายใน 

  ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

  ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภายใน 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  
(นํ้าหนัก : รอยละ 20) 

มิติท่ี 4 : ดานการพัฒนาองคกร 
(นํ้าหนัก : รอยละ 20) 

มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ  
(นํ้าหนัก : รอยละ 20)  

ตัวช้ีวัดที่ 12   ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร  

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ตัวช้ีวัดที่ 13.1 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

ตัวช้ีวัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของรอยละ   
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เฉล่ียถวงนํ้าหนักในการดําเนินการตาม
ขอเสนอการเปล่ียนแปลงดานบุคลากรของ
สวนราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 13.3 ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

  

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับคุณภาพของการบริหาร
จัดการะบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวน
ราชการ 

  

ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

 

การปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการการจัดทําคํารับรองการปฏบัิติราชการ 

 สํานักงาน กปร. ไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใน 2 
สวน คือ (1) คณะทํางาน และ (2) ผูรับผิดชอบในรายตัวช้ีวัด 

 (1) คณะทํางาน 

  สํานักงาน กปร. ไดมีคําส่ังสํานักงาน กปร. ท่ี 11/2550 แตงต้ังคณะทํางานกํากับ
ดูแลตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2550 โดย
มอบหมายท่ีปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ เปนประธานคณะทํางาน มีผูแทนทุกกลุม ฝาย 
และศูนย เปนคณะทํางาน มีหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร เปนคณะทํางานและเลขานุการ 

  อํานาจ หนาท่ี ประสานอํานวยการในการจัดทําตัวช้ีวัด จัดเก็บขอมูล และรวบรวม
ผลการปฏิบัติการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน กปร.โดยคณะทํางานชุดดังกลาว 
ในปจจุบัน ไดมอบหมายให รองเลขาธิการ เปนประธานคณะทํางาน โดยทําหนาท่ีเกี่ยวกับคํา
รับรองการปฏิบัติราชการในทุกข้ันตอนต้ังแต การจัดทําคํารับรอง การกํากับและปฏิบัติใหเปนไป
ตามคํารับรอง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองดวย 

 

 (2) ผูรับผิดชอบในรายตัวชี้วัด  

  ในการมอบหมายผู รับผิดชอบในรายตัวช้ีวัดนั้น  สํานักงาน  กปร . กําหนด
ผูรับผิดชอบตามลักษณะของงานตามสํานัก กลุม และศูนย ดังนี้ 
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ผูรับผดิชอบตวัชี้วัดตามคํารับรองการปฏบัิติราชการประจําป 2551-2553 ของสํานักงาน กปร. 
คํารับรองฯ ป 2551 คํารับรองฯ ป 2552 คํารับรองฯ ป 2553 

ตัวชี้
วัด 

ผูกํากับดูแล / 
ผูจัดเก็บขอมูล 

ตัวชี้
วัด 

ผูกํากับดูแล / 
ผูจัดเก็บขอมูล 

ตัวชี้
วัด 

ผูกํากับดูแล / 
ผูจัดเก็บขอมูล 

3.1 นายปวัตร  นวะมะรัตน / 
นางศิริลักษณ  ทัสนารมย 

3.1.1 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นายดนัยณัฐ สืบสาย 

3.1.1 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
/ นางศิริลักษณ ทสันารมย 

3.2 นายปวัตร  นวะมะรัตน / 
นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

3.1.2 
 

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นายดนัยณัฐ สืบสาย 

3.1.2 
 

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
/ นางศิริลักษณ ทสันารมย 

3.3 นายสมบูรณ  วงศกาด / 
นางสาวกาญจนา  โนร ี

3.1.3 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นายดนัยณัฐ  สืบสาย 

3.1.3 นายวัชระ หัศภาค / 
นายนพปฎล มกุลกาญจน /
นางสาวมานิกา ณ กาฬสินธุ 

3.4 นายสมบูรณ  วงศกาด / 
นางสาวกาญจนา  โนร ี

3.1.4 นายสมบูรณ วงศกาด / 
นางสาวสมลักษณ บุนนาค  

3.1.4 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
/ นางศิริลักษณ ทสันารมย 

3.5 นายประสาท   พาศิริ / 
นางสาวทัศนา  นิยมทรัพย 

3.1.5 
 

นายอนันต ทองประชุม / 
นางวิไล หมอกอรุณ 

3.1.5 
 

นายสมบูรณ วงศกาด / 
นางสาวศีตกร ตันกําแหง 

3.6 นายวัชระ  หัศภาค / 
นายนพปฎล  มกุลกาญจน / 

3.1.6 นายนรินทร กาญจนฤกษ / 
นางสาวกาญจนา โนรี 

3.1.6 นายสมบูรณ วงศกาด / 
นางสาวสมลักษณ บุนนาค 

3.7 นายประสาท   พาศิริ / 
นางสาวทัศนา  นิยมทรัพย 

3.1.7 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นายดนัยณัฐ สืบสาย 

3.1.7 นายอนันต ทองประชุม /  
นางวิไล หมอกอรุณ 

3.8 นายปวัตร  นวะมะรัตน / 
นางศิริลักษณ  ทัสนารมย 

3.1.8 
 

นายวัชระ หัศภาค / 
นางสาวมานิกา  ณ กาฬสินธุ 

3.1.8 
 

นางสาววัชรี วัฒนไกร / 
นางสาวทัศนา นิยมทรัพย 

3.9 นายวัชระ  หัศภาค / 
นายนพปฎล  มกุลกาญจน / 
นางสาวมานิกา  ณ กาฬสินธุ 

3.1.9 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นายดนัยณัฐ สืบสาย  
3.1.9 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นางศิริลักษณ ทสันารมย 

5 นายวัชระ  หัศภาค / 
นายนพปฎล  มกุลกาญจน / 

3.1.10 นายนรินทร กาญจนฤกษ / 
นางสาวกาญจนา โนรี 

3.1.10 นายนรินทร กาญจนฤกษ / 
นางสาวกาญจนา โนรี 

6 นายวัชระ  หัศภาค / 
นายนพปฎล  มกุลกาญจน / 

3.1.11 นายนรินทร กาญจนฤกษ / 
นางสาวกาญจนา โนรี 

3.1.11 นายนรินทร กาญจนฤกษ / 
นางสาวกาญจนา โนรี 

7.1 นายประสาท  พาศิริ / 
นางสาววัชรี  วัฒนไกร  

3.2 นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นายดนัยณัฐ สืบสาย  
3.2  นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

/ นางศิริลักษณ ทสันารมย 
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ผูรับผดิชอบตวัชี้วัดตามคํารับรองการปฏบัิติราชการประจําป 2551-2553 ของสํานักงาน กปร. 
คํารับรองฯ ป 2551 คํารับรองฯ ป 2552 คํารับรองฯ ป 2553 

7.2 นายสุวิทย  ดุลยะนันท / 
นางเฉลิมพร  ขําหุน 

5. นายอนันต ทองประชุม / 
นายวัชระ หัศภาค / 

นางเบญจรัตน  อัครพลวงศ/ 
นางเฉลิมพร ขําหุน 

5. นายวัชระ หัศภาค / 
นายนพปฎล มกุลกาญจน  

8 นางสาววัชรี  วัฒนไกร / 
นางสาวสุธัญญา  ลีแวง 

6. นายสุวิทย  ดุลยะนันท / 
นางเฉลิมพร ขําหุน 

6. นายสุวิทย  ดุลยะนันท /  
นางเฉลิมพร ขําหุน 

9 นายสิงหพงศ  รัชนิพันธ /  
นางสาวศิริพร  สมงาม 

7. นางสาววัชรี วัฒนไกร / 
นางสาวทัศนา นิยมทรัพย 

7. นายสุวิทย  ดุลยะนันท /  
นางเฉลิมพร ขําหุน 

10.1 นายปวัตร  นวะมะรัตน / 
นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

นายนพปฎล  มกุลกาญจน  

8. นางประพิณ แกวทอง / 
นางสาวสุธัญญา ลีแวง 

8. นายนพปฎล มกุลกาญจน / นางสาว
มานิกา ณ กาฬสินธุ 

10.2 นายปวัตร  นวะมะรัตน / 
นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

นายนพปฎล  มกุลกาญจน  

9. นางรัศมี  แสนอุบล  9. นางประพิณ แกวทอง / 
นางสาวจิราภรณ  ลิสกุลรักษ 

12 นายวัชระ  หัศภาค / 
นางสาวมานิกา  ณ กาฬสินธุ / 
นายดนัยณัฐ  สืบสาย 

10. นางประพิณ แกวทอง / 
นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ 

10. นางประพิณ แกวทอง / 
นางสาวเกษร บุญยกิจสมบัติ 

13.1 นายภัททะพงศ เทียนศรี/ 
นายชัยสิทธิ์ วิชิตจรูญ 

11. นางศิริญญา  ดิษฐบรรจง / 
นางสาวศิริพร  สมงาม 

11. นางศิริญญา  ดิษฐบรรจง / 
นางสาวศิริพร สมงาม 

13.2 นายภัททะพงศ เทียนศรี/ 
นายชัยสิทธิ์ วิชิตจรูญ 

12. นายนพปฎล มกุลกาญจน / 
นางสาวมานิกา  ณ กาฬสินธุ 

12. นายวัชระ หัศภาค / 
นางเฉลิมพร ขําหุน 

13.3 นายภัททะพงศ เทียนศรี/ 
นายชัยสิทธิ์ วิชิตจรูญ 

14. นายประสาท  พาศิริ / 
นายวัชระ หัศภาค / 
นางสาวมานิกา  ณ กาฬสินธุ /  
นางเฉลิมพร ขําหุน 

13. นางรัศมี  แสนอุบล 

14 นายประสาท  พาศิริ / 
นางสาวทัศนา  นิยมทรัพย 

  15 นายประสาท  พาศิริ / 
นายวัชระ หัศภาค / 
นายนพปฎล มกุลกาญจน / 
นางสาวมานิกา  ณ กาฬสินธุ /  

16 นายวัชระ  หัศภาค / 

นายนพปฎล  มกุลกาญจน / 
นางสาวมานิกา  ณ กาฬสินธุ 

    

 


