
จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA ของ ส�านักงาน กปร.

เลขาฯ ฝากบอก

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน  
ให้มีความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่
พรั่งพร้อมกันมาให้ก�าลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น�้าใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่าย 

แสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยู่ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่
จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้ม่ันอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ให้ก�าลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันญาติและฉันท์มิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน 

สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญม่ันคงให้แก่ตนแก่ชาติได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ ตลอด

ศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอังคารท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ชื่อ : น.ส.นิชดา ชญนฤนาท  ชื่อเล่น : ก้อย 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ความเชื่อ	ความหวัง	ความรัก
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ	เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร	คือ	หน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน	สนองพระราชด�าริ
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ชื่อ : นายวชิรวิทย์ บุญสุข  ชื่อเล่น : หมู 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	:	ปวส.	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมทอง
วันที่เริ่มงาน	:	๑	เมษายน	๒๕๕๖

ต�าแหน่ง	:	พนักงานขับรถ
สังกัด	:	หมวดยานพาหนะ	ส�านักงานเลขาธิการ
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	คิดดี	ท�าดี
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ท�างานให้กับ	ส�านักงาน	กปร.	และพร้อมที่
จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ชื่อ : นายธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล  ชื่อเล่น : ธีร์ 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	 ปริญญาตรี	 รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ตั้งใจท�าความดี	สิ่งดีจะกลับมาหาเราเอง
สิง่ทีอ่ยากท�าใน	กปร. :	ความตัง้ใจในการท�างานโดยถอืหลกั	ความพอเพียง
ตามแนวทางของในหลวง

แนะน�าสมาชิกใหม่

ประเมินผล 

พึงพอใจ

สื่อสาร 

๘๗.๔๙ %

ค�าสั่ง	มอบอ�านาจที่	๔๙/๕๕	

ลว	๔	เม.ย.	๕๕

*	คทง.	ประกวดเศรษฐกิจพอเพียง	๒
*	คทง.	ประกวด	น�้า	ป่า	
*	เสวนาเศรษฐกิจพอเพียง
*	เสวนาใช้ประโยชน์โครงการแหล่งน�้า

การสัมมนาประจ�าปี	
จดหมายข่าว	(เลขาฯ	
ฝากบอก)		intranet	บอร์ด
ประชาสัมพันธ์	ประชุม
ผู้บริหารหน้าจอ	computer

ก�าหนดค่ามาตรฐาน	
*	ตัวชี้วัดวิเคราะห์โครงการ	๓๐	วัน
*	ตัวชี้วัดฎีกา	๕	วัน/๔๐	วัน
*	ตัวชี้วัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
๖	แห่ง

*	การวิเคราะห์โครงการ	มีแบบ		
รายงานผลหากมีผลกระทบและ		
พร้อมแนวทางแก้ไข

*	การด�าเนินงานฎีกา	มีการประชุม		
ผู้ที่เกี่ยวข้องและหาแนวทาง

	 รวมทั้งแก้ไขหากมีผลกระทบ

*	มีรูปแบบ	แนวทาง	และการรายงานผล		
ควบคุมภายในตามแนวทาง	สตง.

*	การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง/สศข.
*	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน�้าชุมชน	 
ปี	๕๒	-	๕๔	และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ	
น�้า	ปี	๕๕	(เหนือ/ตอ.ฉน.)/ส.พื้นที่	๔	ภาค

*	กิจกรรมชุมชน	งานวันเด็ก/สลก.และสปส.
*	เครือข่ายขยายผล	๑๗	เครือข่าย/สศข.
*	อบรมองค์กรปกครองท้องถิน่/สปค.	๑	-	๔”
*	โครงการตรวจสุขภาพ/สพค.
*	โครงการอบรมพัฒนาทักษะ/สพค.
*	โครงการสัมมนาสายงาน/สพค.
*	กิจกรรมการท�าบุญปีใหม่	สงกรานต์/สลก.

Empowerment
พระราชด�าริ

นโยบาย	องคมนตรี

นโยบาย	กปร.

ผู้บริหาร	สนง.	กปร.
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การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA 
ของ ส�านักงาน กปร.

	 การพฒันาองค์กรตามแนวทาง	PMQA	คอื	การด�าเนนิงาน

เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในการปฏบิตังิาน	 ซึง่	 ส�านกังาน	 กปร.	 ได้

ด�าเนนิการพฒันาองค์กรตามแนวทางทีก่�าหนด	 โดยท�างานใน 

รปูแบบของคณะท�างาน	 PMQA	ทีร่วมกนัทกุส�านกั	 ศนูย์	 กลุม่	 

ในปี	๒๕๕๖	นี	้	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ได้มาตรวจประเมนิความส�าเรจ็

ของการด�าเนนิงานของส�านกังาน	กปร.	ดงันัน้	 ในจดหมายข่าวนี้	

จะเป็นการเล่าเรือ่งสิง่ทีไ่ด้ท�ามาเพือ่ทีค่นในส�านกังาน	กปร.	จะได้

ทราบผลการด�าเนนิงานทัง้หมดร่วมกนั	

PMQA	ม	ี๒	ส่วนคอื	ส่วนแรก	ให้อธบิายลกัษณะส�าคญัขององค์กร	

ซึง่เป็นการอธบิายถงึภาพรวมของส่วนราชการ	 	 และส่วนที	่ ๒	

เป็นการด�าเนนิงานใน	๗	หมวด	ดงันี้

 หมวด		๑		การน�าองค์กร	(วางวสิยัทศัน์	ค่านยิม	ทศิทางการ

ท�างาน)	

	 หมวด	 	 ๒	 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	 (วาง

ยุทธศาสตร์	 การบริหารความเสี่ยง	 การถ่ายทอดเป้าหมายและ 

ตวัชีว้ดัขององค์กรไปสูห่น่วยงาน/บคุคล	(การน�ายทุธศาสตร์ไปปฏบิตั)ิ	

	 หมวด		๓		การให้ความส�าคัญกับผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้เสยี	

(การรบัฟังความเหน็หรอืมส่ีวนร่วมจากประชาชน		การปรบัระบบให้

บรกิารประชาชน	การส�ารวจความพงึพอใจ)

	 หมวด	 	๔	 การวดั	 	 การวเิคราะห์	 	 และการจดัการความรู้	 

(การจดัการสารสนเทศ	การจดัการความรู)้

	 หมวด		๕	การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	(ระบบการบรหิารทรพัยากร

บุคคล	 :	HRM	และ	HRD		การปรบักระบวนทัศน์	 ค่านยิม	ทัศนคติ	

คณุธรรมจรยิธรรม		กระบวนการสร้างคุณค่า)

	 หมวด	 	 ๖	 การจัดการกระบวนการ	 (การลดขั้นตอน 

การเปลีย่นแปลงกระบวนงาน)

	 และหมวด	 	๗	 	 ผลลพัธ์การด�าเนนิการ	 (ผลการปฏบิตังิาน 

ตามมติกิารประเมนิ	๖	ด้าน)

	 ในส่วนของการท�างานนัน้	ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิการโดยเน้น

สนองพระราชด�ารใิห้ถกูต้อง	 รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพโดยอาศยั	 

แผนยทุธศาสตร์	ฉบบัปี		๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	ทีป่ระกอบด้วย	๓	ยทุธศาสตร์	

คอื	การพฒันางานสนองพระราชด�าร	ิการขยายผลและประชาสมัพนัธ์

องค์ความรูพ้ระราชด�าร	ิ และการพฒันาคณุภาพการจดัการองค์กร	 

ซึง่เช่ือมโยงกับการพัฒนาบคุลากรรองรบัยทุธศาสตร์โดยมแีผนพัฒนา

บุคลากร	 มีการก�าหนดงานหลักและงานสนับสนุน	 รวมทั้งพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ	 และการจัดการองค์ความรู้ควบคู่กันไปด้วย 

ตวัอย่างการเชือ่มโยงและการท�างานในแต่ละด้านสามารถดไูด้จาก

แผนภมูิ

	 การด�าเนนิงานหมวดทีส่�าคัญ	หมวดที	่ ๑	 คอื	 การน�าองค์กร	 

นัน้	 ส�านกังาน	 กปร.	 มีการถ่ายทอดแนวทางการด�าเนนิงาน	 และ 

สื่อสารกันทั้งองค์กร	 การมอบอ�านาจให้สายงานต่างๆ	 ช่วยกัน 

ท�างาน	 มีการก�าหนดตัวชีว้ดัทีส่�าคัญ	และมกีจิกรรมในการส่งเสรมิ 

ธรรมาภิบาลหรือการก�ากับองค์กรที่ดี	 รวมทั้งให้ความส�าคัญ 

กับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการด�าเนินงานโครงการด้วย 

โดยการเชือ่มโยงการน�าองค์กรสามารถดไูด้จากแผนภมูิ

	 ส�าหรับในการด�าเนินงานหมวดอื่นๆ	 ขอน�ามาเสนอใน 

โอกาสต่อไปครบั

การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA  ของ ส�านักงาน กปร.

ค่านิยม ของส�านักงาน กปร. ประกอบด้วย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเน้นประโยชน์

สุขของประชาชน ความซื่อตรง ความพอเพียง การมุ่งมั่น อุทิศตนและร่วมแรงร่วมใจ

	 ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิงานตามแนวทางข้างต้นมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยผลการด�าเนนิงาน	กล่าวโดยสรปุ	คือ	ส่วนแรก	ให้อธิบายลกัษณะ

ส�าคญัขององค์กร	นัน้	ขอยกมาให้เหน็สิง่ทีส่�าคญัในการท�างานคอื

คณะท�างาน PMQA ส�านักงาน กปร.

ราษฎร ส่วนราชการ

พระราชด�าริ
โครงการอันเนื่องฯ

ยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ส�านักงาน	กปร.
ผู้บริหารส�านักงาน	กปร.CS

SP
LD CS

ย๑.	พัฒนางานสนองพระราชด�าริ/	ย๒.	ขยายผลองค์ความรู้/	ย๓.	พัฒนาคุณภาพการจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนความผาสุก
แผนสร้างความก้าวหน้า
ประเมินการฝึกอบรม

งานหลัก
๑.	ประสานโครงการอันเนื่องฯ
๒.	ฎีกา
๓.	ขยายผลและประชาสัมพันธ์
งานสนับสนุน
๑.	บริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒.	งานอ�านวยการ
๓.	จัดการระบบ	IT

คุณค่า	๑	ระบบงบประมาณโครงการ
คุณค่า	๒	ระบบข้อมูลฎีกา	
คุณค่า	๓	ระบบประกวดเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุน	๑	ระบบข้อมูลโครงการ
สนับสนุน	๒	ระบบ	e-saraban
สนับสนุน	๓	ระบบ	e-library

องค์ความรู้
พระราชด�าริ	
๑.	เศรษฐกิจ
    พอเพียง
๒.	น�้า	
๓.	ป่า

บุคลากร
ระบบงาน ระบบ IT & KM

IT
PM

HR

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ	 กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร	และกลุ่มนิติการโดยตรง
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖	ต่อ	๑๐๑,	๑๐๒
E-mail:	watchara.h@rdpb.mail.go.th	
ไปรษณย์ี	:	ตู	้ปณ.๙	ปณฝ.ท�าเนยีบรัฐบาล	
กทม.	๑๐๓๐๐

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อเป็นช่องทางส่ือสารภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร	

๒.	เพื่อเผยแพร่นโยบาย	 กฎ	 ระเบียบ	 มาตรการ	 
ข่าวสาร	 ความรู้	 รวมทั้งกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้
บุคลากรของส�านกังาน	กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ให้กับบุคลากรส�านกังาน	
กปร.	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	
กปร.)
๒๐๑๒	ซ.อรุณอัมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

OG

๘๖ ๗
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การปรับปรุงกระบวนงานของส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๕๖ ตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กิจกรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

๑.	 ๑๒	มกราคม	๒๕๕๖	งานวนัเดก็แห่งชาติ

๒.	 ๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	เจ้าหน้าที	่กปร.ร่วมบรจิาคสิง่ของให้ศนูย์สร้างโอกาสเดก็พระราม	๘	เขตบางพลดั ๓.	 ๑๙	มนีาคม	๒๕๕๖	การบรรยายจรยิธรรมและสภาพการณ์ทาง
จรยิธรรมและความโปร่งใสของส�านกังาน	กปร.

๔.	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 การบรรยายเรื่อง 
ออฟฟิศซนิโดรม	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๕.	 	๒๘	มนีาคม	๒๕๕๖	โครงการชมุชนสบืสาน
พระราชด�าริ	 ณ	 ศูนย์ศึกษาฯ	 เขาหินซ้อน	
จ.ฉะเชงิเทรา

สวัสดีชาว กปร.	 ครับ	 ก่อนอื่นต้อง
ขอกล่าว	 ‘สวัสดีปีใหม่’	 กับทุกคนก่อน	 

เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่	 ที่หลายคนก็ถือ

เป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นท�าอะไร

ใหม่	 ๆ	 ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ 

ตามที่ได้คาดหวังไว้	 ส�าหรับชาว	 กปร.	 นั้น	

งานของเราเป็นภารกิจสนองพระราชด�าริ 

ที่ต้องท�ากันอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	

เพือ่ให้โครงการอันเนือ่งฯ	ก่อเกิดประโยชน์สขุ

ต่อประชาชนได้ตามพระราชด�าริอย่างแท้จริง

	 งานด้านการบริหารของส�านักงาน	 ต้นปีนี้

เป ็นการเร ่งด�าเนินการคัดสรรและแต่งตั้ง

ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างเพื่อการเติมเต็มและ 

มาช่วยกันท�างาน	 รวมทั้งมีการมอบหมาย 

การบงัคบับญัชาสายงานให้รบัผดิชอบต่อไปด้วย	

เพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันผลักดันงานหลักของ

ส�านกังาน	รวมทัง้ช่วยกนัท�างานด้านการขยายผล	

แนวพระราชด�ารทิีใ่นปีงบประมาณ	๒๕๕๖	มกีาร	

ก�าหนดเป้าหมายไว้	๓	เรื่อง	คือ	การขยายผล

ของศูนย์ศึกษาฯ	 การบริหารจัดการน�้า	 และ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป	

		 ในอีกด้านหนึ่งที่ส�านักงาน	กปร.	ให้ความ

ส�าคัญกับเยาวชน	 ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และ

สืบสานพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 

๒๕๕๖	ส�านักงาน	กปร.	ได้มอบสื่อสารคดีชุด	

“ประโยชน์สขุของแผ่นดนิ”	และ	“พระราชนิ.ี..	

ด้วยพลงัแห่งรกั”	ให้กบักระทรวงศกึษาธกิาร	

เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวและ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินีนาถ	

สูเ่ยาวชนในสถานศกึษาต่างๆ	ทัว่ประเทศ	

นอกจากนีย้งัมกีารจดัค่ายเยาวชน	

รู ้งานสืบสานพระราชด�าริ 

ขึน้ในทกุภมูภิาค	ทัง้	๖	ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาซึ่งมีการ

จดักจิกรรมมาอย่างต่อเน่ือง	

ในปีนี้เป็นปีที่	๓	แล้ว	โดย

เป็นกิจกรรมที่ได้เยาวชน

ในทกุภาคทัง้	๔	ภาคมาศกึษางานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

โดยเฉพาะในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาทัง้	๖	แห่งทีต้ั่งกระจาย

ท่ัวทุกภาค	ส�านักงาน	กปร.	ให้ความส�าคัญกับเยาวชนทีจ่ะเป็น

อนาคตของประเทศชาตท่ีิจะได้มข้ีอมูลเก่ียวกับพระมหากรณุาธคิณุ	

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศและประชาชนชาว

ไทยทีถู่กต้อง	และเป็นการเผยแพร่องค์ความรูต่้าง	ๆ 	ให้เยาวชน

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปต่อยอด	พฒันาเพือ่สร้างประโยชน์

ให้กับสังคมตามแนวพระราชด�าริต่อไป	

	 งานที่เป็นหน้าที่หลักอีกเรื่องหน่ึง	 คือ	 ได้มีการประชุม	

กปร.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๖	 ในวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 โดยมี 

นายกรฐัมนตรนีางสาวยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัรเป็นประธาน	มพีจิารณา	

การอนุมัติงบประมาณ	 กปร.	 และรับทราบข้อมูลจ�านวน

โครงการอันเนื่องฯ	 ณ	 ปัจจุบันมีทั้งสิ้น	 ๔,๓๕๐	 โครงการ	 

การขับเคลื่อนขยายผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องฯ	และ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	 รวมทั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนา 

แหล่งน�้าอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันจัดประชุมในครั้งนี้	 ท�าให้การประชุม

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

	 นอกจากนีก้ม็ข่ีาวทีอ่ยากประชาสมัพนัธ์ให้ไปร่วมงานกนั

ก็คือ	งาน	“มหกรรมทีวีรักษ์โลก	๓๖๐	องศา	๒๐๑๓	Save	The	

World	Expo”	ภายใต้แนวคดิ	Learn	to	Live	in	the	World	of	Change	

หรอื	การเรยีนรูอ้ยูก่บัความเปลีย่นแปลงโลก	ระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๒	

เมษายน	๒๕๕๖	ณ	ชาเลนเจอร์ฮอลล์	๒	ซึง่	กปร.	ร่วมกบัสถานี

โทรทศัน์ช่อง	๓	จดันทิรรศการ	“ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	สมดลุสิง่แวดล้อม	

ตามแนวพระราชด�าร”ิ	ขึน้บนพืน้ที	่๒,๐๐๐	ตารางเมตร	ซึง่เนือ้หา	

จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 

ครบวงจร	 จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่คัดเลือก

มาจากกว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	น�าเสนอด้วยการจดัหมวดหมูต่าม

ธาตสุ�าคัญของโลก	ดิน	น�า้	ลม	ไฟ	เพือ่สือ่ความหมาย	หากธาตุ

ทัง้	๔	มคีวามสมดลุ	สิง่แวดล้อมกย็ัง่ยนื	และเรากส็ามารถปรับตัว	

อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างปลอดภัย

	 ในการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได ้

เผยแพร่พระราชกรณยีกจิ	และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

ให้แก่ประชาชนได้ทราบอีกทางหนึ่ง	 อีกทั้งยังได้พัฒนาการ

ท�างานเป็นทีม	ตลอดจนเป็นการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์	

ในการท�างานอีกด้วย

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงทีด่	ี พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๓๗	ก�าหนดให้ส่วนราชการต้อง

ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน	 และประกาศให้

ประชาชนรบัทราบเป็นการทัว่ไป	และเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชน	ส่วนราชการได้ด�าเนนิการ 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงนอกจากการลด 

ระยะเวลาและขัน้ตอนการปฏบัิตงิานแล้วในการพฒันากระบวนการ

เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย

	 ในปี	๒๕๕๖	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ก�าหนดเรือ่งการปรบัปรงุกระบวน

งานเป็นส่วนหนึง่ของตวัช้ีวดั	 โดยให้ส่วนราชการด�าเนินการปรบัปรงุ

กระบวนงาน	๓	 เรื่อง	 โดยการปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็น

ประสทิธภิาพ	และประสทิธผิลของการด�าเนนิการทีช่ดัเจน	โดยประเมนิ

ผลจากตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ	และผลของ

การปรบัปรงุทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ประโยชน์ต่อ 

ผูร้บับรกิาร	 นวตักรรมการให้บรกิาร	 การบรูณาการการท�างานของ 

ภาคส่วนต่าง	ๆ	และการลดต้นทนุ	เป็นต้น

ส�านักงาน กปร. ได้ก�าหนดการปรับปรุงกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน และก�าหนดตัวชี้วัด ดังนี้

	 ดงันัน้	 ภายในเดอืนกันยายน	๒๕๕๖	ผูท้ีเ่ก่ียวข้องต้องร่วมมอืกันในการปรบัปรงุกระบวนงานเพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็โดยช่วยกนั 

ท�างานให้ได้เป้าหมายตามทีก่�าหนด	ซึง่ท้ายสดุท�าให้การท�างานของ	ส�านกังาน	กปร.	มปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้

๑.๑	จ�านวนเวทีรับฟังความเห็น

ของประชาชนเพื่อปรับปรุง

การใช้ประโยชน์โครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.๑	ระดับความส�าเร็จของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ติดตามการด�าเนินงานฎีกาขอ

พระราชทานพระมหากรุณา

๓.๑	จ�านวนเครือข่ายที่ด�าเนินการ

เผยแพร่และขยายผลแนว

	 พระราชด�าริ

 รายชื่อกระบวนการ	 ตัวชี้วัด
 เกณฑ์การให้คะแนน

๔

๑๑

น�า

ข้อมลู

เข้า

ระบบได้	

ร้อยละ	

๙๐

๔

๑

๘

พฒันา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๘๐

๑

๒

๙

พฒันา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๙๐

๒

๓

๑๐

พฒันา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๑๐๐

๓

๕

๑๒

น�า

ข้อมลู

เข้า

ระบบได้	

ร้อยละ	

๑๐๐

๕

๑.	กระบวนการประสาน	วิเคราะห์	

และติดตามประเมินผลโครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.	กระบวนการฎีกาขอพระราชทาน

พระมหากรุณา

๓.	กระบวนการขยายผล

	 และประชาสัมพันธ์

	 แนวพระราชด�าริ

๕๔๓
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การปรับปรุงกระบวนงานของส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๕๖ ตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กิจกรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

๑.	 ๑๒	มกราคม	๒๕๕๖	งานวนัเดก็แห่งชาติ

๒.	 ๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	เจ้าหน้าที	่กปร.ร่วมบริจาคสิง่ของให้ศูนย์สร้างโอกาสเดก็พระราม	๘	เขตบางพลดั ๓.	 ๑๙	มนีาคม	๒๕๕๖	การบรรยายจรยิธรรมและสภาพการณ์ทาง
จรยิธรรมและความโปร่งใสของส�านกังาน	กปร.

๔.	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 การบรรยายเรื่อง 
ออฟฟิศซนิโดรม	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๕.	 	๒๘	มนีาคม	๒๕๕๖	โครงการชมุชนสบืสาน
พระราชด�าริ	 ณ	 ศูนย์ศึกษาฯ	 เขาหินซ้อน	
จ.ฉะเชงิเทรา

สวัสดีชาว กปร.	 ครับ	 ก่อนอื่นต้อง
ขอกล่าว	 ‘สวัสดีปีใหม่’	 กับทุกคนก่อน	 

เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่	 ที่หลายคนก็ถือ

เป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นท�าอะไร

ใหม่	 ๆ	 ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ 

ตามที่ได้คาดหวังไว้	 ส�าหรับชาว	 กปร.	 นั้น	

งานของเราเป็นภารกิจสนองพระราชด�าริ 

ที่ต้องท�ากันอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	

เพือ่ให้โครงการอนัเนือ่งฯ	ก่อเกิดประโยชน์สขุ

ต่อประชาชนได้ตามพระราชด�าริอย่างแท้จริง

	 งานด้านการบริหารของส�านักงาน	 ต้นปีนี้

เป ็นการเร ่งด�าเนินการคัดสรรและแต่งตั้ง

ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างเพื่อการเติมเต็มและ 

มาช่วยกันท�างาน	 รวมทั้งมีการมอบหมาย 

การบงัคับบญัชาสายงานให้รบัผดิชอบต่อไปด้วย	

เพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันผลักดันงานหลักของ

ส�านกังาน	รวมทัง้ช่วยกนัท�างานด้านการขยายผล	

แนวพระราชด�ารทิีใ่นปีงบประมาณ	๒๕๕๖	มกีาร	

ก�าหนดเป้าหมายไว้	๓	เรื่อง	คือ	การขยายผล

ของศูนย์ศึกษาฯ	 การบริหารจัดการน�้า	 และ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป	

		 ในอีกด้านหนึ่งที่ส�านักงาน	กปร.	ให้ความ

ส�าคัญกับเยาวชน	 ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และ

สืบสานพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 

๒๕๕๖	ส�านักงาน	กปร.	ได้มอบสื่อสารคดีชุด	

“ประโยชน์สขุของแผ่นดนิ”	และ	“พระราชนิ.ี..	

ด้วยพลงัแห่งรกั”	ให้กบักระทรวงศกึษาธกิาร	

เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรมราชินีนาถ	

สูเ่ยาวชนในสถานศกึษาต่างๆ	ทัว่ประเทศ	

นอกจากน้ียงัมกีารจดัค่ายเยาวชน	

รู ้งานสืบสานพระราชด�าริ 

ขึน้ในทกุภูมภิาค	ทัง้	๖	ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาซึ่งมีการ

จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเน่ือง	

ในปีนี้เป็นปีที่	๓	แล้ว	โดย

เป็นกิจกรรมที่ได้เยาวชน

ในทุกภาคท้ัง	๔	ภาคมาศกึษางานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	

โดยเฉพาะในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาท้ัง	๖	แห่งท่ีตัง้กระจาย

ท่ัวทกุภาค	ส�านกังาน	กปร.	ให้ความส�าคญักบัเยาวชนทีจ่ะเป็น

อนาคตของประเทศชาตทิีจ่ะได้มข้ีอมลูเกีย่วกบัพระมหากรณุาธคิณุ	

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศและประชาชนชาว

ไทยท่ีถกูต้อง	และเป็นการเผยแพร่องค์ความรูต่้าง	ๆ 	ให้เยาวชน

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปต่อยอด	พฒันาเพือ่สร้างประโยชน์

ให้กับสังคมตามแนวพระราชด�าริต่อไป	

	 งานที่เป็นหน้าที่หลักอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 ได้มีการประชุม	

กปร.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๖	 ในวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 โดยมี 

นายกรฐัมนตรนีางสาวยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัรเป็นประธาน	มพีจิารณา	

การอนุมัติงบประมาณ	 กปร.	 และรับทราบข้อมูลจ�านวน

โครงการอันเนื่องฯ	 ณ	 ปัจจุบันมีท้ังสิ้น	 ๔,๓๕๐	 โครงการ	 

การขับเคลื่อนขยายผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องฯ	และ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	 รวมทั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนา 

แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันจัดประชุมในคร้ังนี้	 ท�าให้การประชุม

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

	 นอกจากนีก้ม็ข่ีาวทีอ่ยากประชาสมัพนัธ์ให้ไปร่วมงานกนั

ก็คือ	งาน	“มหกรรมทีวีรักษ์โลก	๓๖๐	องศา	๒๐๑๓	Save	The	

World	Expo”	ภายใต้แนวคดิ	Learn	to	Live	in	the	World	of	Change	

หรอื	การเรยีนรูอ้ยูก่บัความเปลีย่นแปลงโลก	ระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๒	

เมษายน	๒๕๕๖	ณ	ชาเลนเจอร์ฮอลล์	๒	ซึง่	กปร.	ร่วมกบัสถานี

โทรทศัน์ช่อง	๓	จดันทิรรศการ	“ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	สมดลุสิง่แวดล้อม	

ตามแนวพระราชด�าร”ิ	ข้ึนบนพืน้ท่ี	๒,๐๐๐	ตารางเมตร	ซึง่เนือ้หา	

จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 

ครบวงจร	 จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่คัดเลือก

มาจากกว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	น�าเสนอด้วยการจดัหมวดหมู่ตาม

ธาตสุ�าคญัของโลก	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เพือ่สือ่ความหมาย	หากธาตุ

ทัง้	๔	มีความสมดลุ	สิง่แวดล้อมกย็ัง่ยนื	และเรากส็ามารถปรบัตวั	

อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างปลอดภัย

	 ในการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีท่ีพวกเราจะได ้

เผยแพร่พระราชกรณยีกจิ	และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

ให้แก่ประชาชนได้ทราบอีกทางหนึ่ง	 อีกทั้งยังได้พัฒนาการ

ท�างานเป็นทมี	ตลอดจนเป็นการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์	

ในการท�างานอีกด้วย

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองทีด่	ีพ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๓๗	ก�าหนดให้ส่วนราชการต้อง

ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน	 และประกาศให้

ประชาชนรบัทราบเป็นการทัว่ไป	และเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชน	ส่วนราชการได้ด�าเนนิการ 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงนอกจากการลด 

ระยะเวลาและขัน้ตอนการปฏิบติังานแล้วในการพฒันากระบวนการ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย

	 ในปี	๒๕๕๖	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ก�าหนดเรือ่งการปรบัปรงุกระบวน

งานเป็นส่วนหนึง่ของตวัชีว้ดั	 โดยให้ส่วนราชการด�าเนินการปรบัปรงุ

กระบวนงาน	๓	 เรื่อง	 โดยการปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็น

ประสทิธภิาพ	และประสทิธผิลของการด�าเนนิการทีช่ดัเจน	โดยประเมนิ

ผลจากตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ	และผลของ

การปรบัปรงุทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ประโยชน์ต่อ 

ผูร้บับรกิาร	 นวตักรรมการให้บรกิาร	 การบรูณาการการท�างานของ 

ภาคส่วนต่าง	ๆ	และการลดต้นทุน	เป็นต้น

ส�านักงาน กปร. ได้ก�าหนดการปรับปรุงกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน และก�าหนดตัวชี้วัด ดังนี้

	 ดงันัน้	 ภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๖	ผูท้ีเ่กีย่วข้องต้องร่วมมอืกนัในการปรบัปรงุกระบวนงานเพ่ือให้ประสบผลส�าเรจ็โดยช่วยกัน 

ท�างานให้ได้เป้าหมายตามทีก่�าหนด	ซึง่ท้ายสดุท�าให้การท�างานของ	ส�านกังาน	กปร.	มปีระสิทธภิาพเพ่ิมขึน้

๑.๑	จ�านวนเวทีรับฟังความเห็น

ของประชาชนเพื่อปรับปรุง

การใช้ประโยชน์โครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.๑	ระดับความส�าเร็จของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ติดตามการด�าเนินงานฎีกาขอ

พระราชทานพระมหากรุณา

๓.๑	จ�านวนเครือข่ายที่ด�าเนินการ

เผยแพร่และขยายผลแนว

	 พระราชด�าริ

 รายชื่อกระบวนการ	 ตัวชี้วัด
 เกณฑ์การให้คะแนน

๔

๑๑

น�า

ข้อมูล

เข้า

ระบบได้	

ร้อยละ	

๙๐

๔

๑

๘

พัฒนา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๘๐

๑

๒

๙

พัฒนา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๙๐

๒

๓

๑๐

พัฒนา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๑๐๐

๓

๕

๑๒

น�า

ข้อมลู

เข้า

ระบบได้	

ร้อยละ	

๑๐๐

๕

๑.	กระบวนการประสาน	วิเคราะห์	

และติดตามประเมินผลโครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.	กระบวนการฎีกาขอพระราชทาน

พระมหากรุณา

๓.	กระบวนการขยายผล

	 และประชาสัมพันธ์

	 แนวพระราชด�าริ

๕๔๓



Eventsเลขาฯ ฝากบอก

การปรับปรุงกระบวนงานของส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๕๖ ตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กิจกรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

๑.	 ๑๒	มกราคม	๒๕๕๖	งานวนัเดก็แห่งชาติ

๒.	 ๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	เจ้าหน้าท่ี	กปร.ร่วมบรจิาคสิง่ของให้ศนูย์สร้างโอกาสเดก็พระราม	๘	เขตบางพลดั ๓.	 ๑๙	มนีาคม	๒๕๕๖	การบรรยายจริยธรรมและสภาพการณ์ทาง
จริยธรรมและความโปร่งใสของส�านกังาน	กปร.

๔.	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 การบรรยายเรื่อง 
ออฟฟิศซนิโดรม	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๕.	 	๒๘	มนีาคม	๒๕๕๖	โครงการชมุชนสบืสาน
พระราชด�าริ	 ณ	 ศูนย์ศึกษาฯ	 เขาหินซ้อน	
จ.ฉะเชิงเทรา

สวัสดีชาว กปร.	 ครับ	 ก่อนอื่นต้อง
ขอกล่าว	 ‘สวัสดีปีใหม่’	 กับทุกคนก่อน	 

เพื่อเป็นการเร่ิมต้นปีใหม่	 ที่หลายคนก็ถือ

เป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นท�าอะไร

ใหม่	 ๆ	 ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ 

ตามที่ได้คาดหวังไว้	 ส�าหรับชาว	 กปร.	 นั้น	

งานของเราเป็นภารกิจสนองพระราชด�าริ 

ที่ต้องท�ากันอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	

เพือ่ให้โครงการอนัเนือ่งฯ	ก่อเกดิประโยชน์สขุ

ต่อประชาชนได้ตามพระราชด�าริอย่างแท้จริง

	 งานด้านการบริหารของส�านักงาน	 ต้นปีนี้

เป ็นการเร ่งด�าเนินการคัดสรรและแต่งต้ัง

ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างเพื่อการเติมเต็มและ 

มาช่วยกันท�างาน	 รวมทั้งมีการมอบหมาย 

การบังคบับญัชาสายงานให้รับผดิชอบต่อไปด้วย	

เพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันผลักดันงานหลักของ

ส�านักงาน	รวมทัง้ช่วยกนัท�างานด้านการขยายผล	

แนวพระราชด�ารทิีใ่นปีงบประมาณ	๒๕๕๖	มกีาร	

ก�าหนดเป้าหมายไว้	๓	เรื่อง	คือ	การขยายผล

ของศูนย์ศึกษาฯ	 การบริหารจัดการน�้า	 และ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป	

		 ในอีกด้านหนึ่งที่ส�านักงาน	กปร.	ให้ความ

ส�าคัญกับเยาวชน	 ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และ

สืบสานพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 

๒๕๕๖	ส�านักงาน	กปร.	ได้มอบสื่อสารคดีชุด	

“ประโยชน์สขุของแผ่นดนิ”	และ	“พระราชนีิ...	

ด้วยพลงัแห่งรกั”	ให้กบักระทรวงศกึษาธกิาร	

เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวและ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	

สูเ่ยาวชนในสถานศกึษาต่างๆ	ทัว่ประเทศ	

นอกจากนีย้งัมกีารจดัค่ายเยาวชน	

รู ้งานสืบสานพระราชด�าริ 

ขึน้ในทกุภมูภิาค	ทัง้	๖	ศนูย์

ศึกษาการพัฒนาซึ่งมีการ

จดักจิกรรมมาอย่างต่อเนือ่ง	

ในปีนี้เป็นปีที่	๓	แล้ว	โดย

เป็นกิจกรรมที่ได้เยาวชน

ในทกุภาคทัง้	๔	ภาคมาศกึษางานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

โดยเฉพาะในพืน้ทีศู่นย์ศึกษาการพฒันาทัง้	๖	แห่งทีต้ั่งกระจาย

ทัว่ทกุภาค	ส�านกังาน	กปร.	ให้ความส�าคญักบัเยาวชนทีจ่ะเป็น

อนาคตของประเทศชาตทิีจ่ะได้มข้ีอมลูเกีย่วกบัพระมหากรณุาธคิณุ	

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศและประชาชนชาว

ไทยทีถ่กูต้อง	และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง	ๆ 	ให้เยาวชน

สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้รับไปต่อยอด	พฒันาเพือ่สร้างประโยชน์

ให้กับสังคมตามแนวพระราชด�าริต่อไป	

	 งานที่เป็นหน้าที่หลักอีกเร่ืองหนึ่ง	 คือ	 ได้มีการประชุม	

กปร.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๖	 ในวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 โดยมี 

นายกรัฐมนตรีนางสาวยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัรเป็นประธาน	มพีจิารณา	

การอนุมัติงบประมาณ	 กปร.	 และรับทราบข้อมูลจ�านวน

โครงการอันเนื่องฯ	 ณ	 ปัจจุบันมีทั้งสิ้น	 ๔,๓๕๐	 โครงการ	 

การขับเคลื่อนขยายผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องฯ	และ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	 รวมทั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนา 

แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันจัดประชุมในคร้ังน้ี	 ท�าให้การประชุม

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

	 นอกจากนีก้ม็ข่ีาวทีอ่ยากประชาสมัพนัธ์ให้ไปร่วมงานกนั

ก็คือ	งาน	“มหกรรมทีวีรักษ์โลก	๓๖๐	องศา	๒๐๑๓	Save	The	

World	Expo”	ภายใต้แนวคดิ	Learn	to	Live	in	the	World	of	Change	

หรือ	การเรียนรู้อยูก่บัความเปลีย่นแปลงโลก	ระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๒	

เมษายน	๒๕๕๖	ณ	ชาเลนเจอร์ฮอลล์	๒	ซึง่	กปร.	ร่วมกบัสถานี

โทรทศัน์ช่อง	๓	จดันทิรรศการ	“ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	สมดลุสิง่แวดล้อม	

ตามแนวพระราชด�าริ”	ขึน้บนพืน้ที	่๒,๐๐๐	ตารางเมตร	ซึง่เนือ้หา	

จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 

ครบวงจร	 จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่คัดเลือก

มาจากกว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	น�าเสนอด้วยการจดัหมวดหมูต่าม

ธาตสุ�าคญัของโลก	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เพือ่สือ่ความหมาย	หากธาตุ

ทัง้	๔	มคีวามสมดลุ	สิง่แวดล้อมกย็ัง่ยนื	และเรากส็ามารถปรับตัว	

อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างปลอดภัย

	 ในการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได ้

เผยแพร่พระราชกรณยีกจิ	และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

ให้แก่ประชาชนได้ทราบอีกทางหนึ่ง	 อีกทั้งยังได้พัฒนาการ

ท�างานเป็นทมี	ตลอดจนเป็นการพฒันาความรู้และประสบการณ์	

ในการท�างานอีกด้วย

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงทีด่	ี พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๓๗	ก�าหนดให้ส่วนราชการต้อง

ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน	 และประกาศให้

ประชาชนรบัทราบเป็นการทัว่ไป	และเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชน	ส่วนราชการได้ด�าเนนิการ 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงนอกจากการลด 

ระยะเวลาและขัน้ตอนการปฏบิตังิานแล้วในการพัฒนากระบวนการ

เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย

	 ในปี	๒๕๕๖	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ก�าหนดเรือ่งการปรบัปรงุกระบวน

งานเป็นส่วนหนึง่ของตวัชีว้ดั	 โดยให้ส่วนราชการด�าเนนิการปรบัปรงุ

กระบวนงาน	๓	 เรื่อง	 โดยการปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็น

ประสทิธภิาพ	และประสทิธิผลของการด�าเนนิการทีช่ดัเจน	โดยประเมนิ

ผลจากตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ	และผลของ

การปรบัปรงุทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ประโยชน์ต่อ 

ผูร้บับรกิาร	 นวตักรรมการให้บรกิาร	 การบรูณาการการท�างานของ 

ภาคส่วนต่าง	ๆ	และการลดต้นทนุ	เป็นต้น

ส�านักงาน กปร. ได้ก�าหนดการปรับปรุงกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน และก�าหนดตัวชี้วัด ดังนี้

	 ดงันัน้	 ภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๖	ผูท่ี้เกีย่วข้องต้องร่วมมอืกนัในการปรบัปรงุกระบวนงานเพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็โดยช่วยกนั 

ท�างานให้ได้เป้าหมายตามท่ีก�าหนด	ซึง่ท้ายสุดท�าให้การท�างานของ	ส�านกังาน	กปร.	มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

๑.๑	จ�านวนเวทีรับฟังความเห็น

ของประชาชนเพื่อปรับปรุง

การใช้ประโยชน์โครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.๑	ระดับความส�าเร็จของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ติดตามการด�าเนินงานฎีกาขอ

พระราชทานพระมหากรุณา

๓.๑	จ�านวนเครือข่ายที่ด�าเนินการ

เผยแพร่และขยายผลแนว

	 พระราชด�าริ

 รายชื่อกระบวนการ	 ตัวชี้วัด
 เกณฑ์การให้คะแนน
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๒

๙

พฒันา

ระบบฯ
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ร้อยละ	
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๒

๓

๑๐

พฒันา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๑๐๐

๓

๕

๑๒

น�า

ข้อมูล

เข้า

ระบบได้	

ร้อยละ	

๑๐๐

๕

๑.	กระบวนการประสาน	วิเคราะห์	

และติดตามประเมินผลโครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.	กระบวนการฎีกาขอพระราชทาน

พระมหากรุณา

๓.	กระบวนการขยายผล

	 และประชาสัมพันธ์

	 แนวพระราชด�าริ

๕๔๓



Eventsเลขาฯ ฝากบอก

การปรับปรุงกระบวนงานของส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๕๖ ตามค�ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กิจกรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

๑.	 ๑๒	มกราคม	๒๕๕๖	งานวนัเดก็แห่งชาติ

๒.	 ๑๖	มกราคม	๒๕๕๖	เจ้าหน้าที	่กปร.ร่วมบรจิาคสิง่ของให้ศนูย์สร้างโอกาสเดก็พระราม	๘	เขตบางพลดั ๓.	 ๑๙	มนีาคม	๒๕๕๖	การบรรยายจรยิธรรมและสภาพการณ์ทาง
จรยิธรรมและความโปร่งใสของส�านักงาน	กปร.

๔.	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 การบรรยายเรื่อง 
ออฟฟิศซนิโดรม	ณ	ส�านกังาน	กปร.

๕.	 	๒๘	มนีาคม	๒๕๕๖	โครงการชมุชนสบืสาน
พระราชด�าริ	 ณ	 ศูนย์ศึกษาฯ	 เขาหินซ้อน	
จ.ฉะเชงิเทรา

สวัสดีชาว กปร.	 ครับ	 ก่อนอื่นต้อง
ขอกล่าว	 ‘สวัสดีปีใหม่’	 กับทุกคนก่อน	 

เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่	 ที่หลายคนก็ถือ

เป็นฤกษ์งามยามดีในการเร่ิมต้นท�าอะไร

ใหม่	 ๆ	 ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ 

ตามที่ได้คาดหวังไว้	 ส�าหรับชาว	 กปร.	 นั้น	

งานของเราเป็นภารกิจสนองพระราชด�าริ 

ที่ต้องท�ากันอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	

เพือ่ให้โครงการอนัเนือ่งฯ	ก่อเกดิประโยชน์สุข

ต่อประชาชนได้ตามพระราชด�าริอย่างแท้จริง

	 งานด้านการบริหารของส�านักงาน	 ต้นปีนี้

เป ็นการเร ่งด�าเนินการคัดสรรและแต่งตั้ง

ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างเพื่อการเติมเต็มและ 

มาช่วยกันท�างาน	 รวมท้ังมีการมอบหมาย 

การบังคบับัญชาสายงานให้รบัผดิชอบต่อไปด้วย	

เพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันผลักดันงานหลักของ

ส�านักงาน	รวมท้ังช่วยกนัท�างานด้านการขยายผล	

แนวพระราชด�ารทิีใ่นปีงบประมาณ	๒๕๕๖	มกีาร	

ก�าหนดเป้าหมายไว้	๓	เรื่อง	คือ	การขยายผล

ของศูนย์ศึกษาฯ	 การบริหารจัดการน�้า	 และ

เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป	

		 ในอีกด้านหนึ่งที่ส�านักงาน	กปร.	ให้ความ

ส�าคัญกับเยาวชน	 ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และ

สืบสานพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 มีนาคม	 

๒๕๕๖	ส�านักงาน	กปร.	ได้มอบสื่อสารคดีชุด	

“ประโยชน์สุขของแผ่นดนิ”	และ	“พระราชนิ.ี..	

ด้วยพลงัแห่งรกั”	ให้กบักระทรวงศกึษาธกิาร	

เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวและ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	

สูเ่ยาวชนในสถานศกึษาต่างๆ	ทัว่ประเทศ	

นอกจากนีย้งัมกีารจดัค่ายเยาวชน	

รู ้งานสืบสานพระราชด�าริ 

ขึน้ในทกุภมูภิาค	ทัง้	๖	ศนูย์

ศึกษาการพัฒนาซึ่งมีการ

จดักจิกรรมมาอย่างต่อเนือ่ง	

ในปีนี้เป็นปีที่	๓	แล้ว	โดย

เป็นกิจกรรมที่ได้เยาวชน

ในทุกภาคท้ัง	๔	ภาคมาศกึษางานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	

โดยเฉพาะในพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาทัง้	๖	แห่งทีต่ัง้กระจาย

ท่ัวทุกภาค	ส�านกังาน	กปร.	ให้ความส�าคญักบัเยาวชนทีจ่ะเป็น

อนาคตของประเทศชาตทิีจ่ะได้มข้ีอมลูเกีย่วกบัพระมหากรณุาธคิณุ	

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศและประชาชนชาว

ไทยทีถ่กูต้อง	และเป็นการเผยแพร่องค์ความรูต่้าง	ๆ 	ให้เยาวชน

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปต่อยอด	พฒันาเพือ่สร้างประโยชน์

ให้กับสังคมตามแนวพระราชด�าริต่อไป	

	 งานที่เป็นหน้าที่หลักอีกเรื่องหนึ่ง	 คือ	 ได้มีการประชุม	

กปร.	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๖	 ในวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 โดยมี 

นายกรฐัมนตรนีางสาวยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัรเป็นประธาน	มพีจิารณา	

การอนุมัติงบประมาณ	 กปร.	 และรับทราบข้อมูลจ�านวน

โครงการอันเนื่องฯ	 ณ	 ปัจจุบันมีทั้งสิ้น	 ๔,๓๕๐	 โครงการ	 

การขับเคลื่อนขยายผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องฯ	และ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	 รวมทั้ง

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนา 

แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันจัดประชุมในครั้งนี้	 ท�าให้การประชุม

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

	 นอกจากนีก้ม็ข่ีาวทีอ่ยากประชาสัมพนัธ์ให้ไปร่วมงานกนั

ก็คือ	งาน	“มหกรรมทีวีรักษ์โลก	๓๖๐	องศา	๒๐๑๓	Save	The	

World	Expo”	ภายใต้แนวคดิ	Learn	to	Live	in	the	World	of	Change	

หรอื	การเรยีนรูอ้ยูก่บัความเปลีย่นแปลงโลก	ระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๒	

เมษายน	๒๕๕๖	ณ	ชาเลนเจอร์ฮอลล์	๒	ซึง่	กปร.	ร่วมกบัสถานี

โทรทัศน์ช่อง	๓	จดันทิรรศการ	“ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	สมดลุส่ิงแวดล้อม	

ตามแนวพระราชด�าร”ิ	ขึน้บนพืน้ที	่๒,๐๐๐	ตารางเมตร	ซึง่เนือ้หา	

จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบ 

ครบวงจร	 จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่คัดเลือก

มาจากกว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	น�าเสนอด้วยการจดัหมวดหมูต่าม

ธาตสุ�าคญัของโลก	ดนิ	น�า้	ลม	ไฟ	เพือ่ส่ือความหมาย	หากธาตุ

ทัง้	๔	มคีวามสมดลุ	สิง่แวดล้อมกย็ัง่ยนื	และเรากส็ามารถปรบัตวั	

อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างปลอดภัย

	 ในการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีท่ีพวกเราจะได ้

เผยแพร่พระราชกรณียกจิ	และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	

ให้แก่ประชาชนได้ทราบอีกทางหนึ่ง	 อีกทั้งยังได้พัฒนาการ

ท�างานเป็นทมี	ตลอดจนเป็นการพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์	

ในการท�างานอีกด้วย

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมอืงทีด่	ี พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๓๗	ก�าหนดให้ส่วนราชการต้อง

ก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน	 และประกาศให้

ประชาชนรบัทราบเป็นการทัว่ไป	และเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชน	ส่วนราชการได้ด�าเนนิการ 

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงนอกจากการลด 

ระยะเวลาและขัน้ตอนการปฏบิตังิานแล้วในการพฒันากระบวนการ

เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย

	 ในปี	๒๕๕๖	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ก�าหนดเรือ่งการปรบัปรงุกระบวน

งานเป็นส่วนหนึง่ของตวัช้ีวดั	 โดยให้ส่วนราชการด�าเนนิการปรบัปรงุ

กระบวนงาน	๓	 เรื่อง	 โดยการปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็น

ประสทิธภิาพ	และประสทิธผิลของการด�าเนนิการทีช่ดัเจน	โดยประเมนิ

ผลจากตวัช้ีวดัท่ีสะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ	และผลของ

การปรบัปรงุทีก่่อให้เกดิประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	ประโยชน์ต่อ 

ผูร้บับรกิาร	 นวตักรรมการให้บรกิาร	 การบูรณาการการท�างานของ 

ภาคส่วนต่าง	ๆ	และการลดต้นทนุ	เป็นต้น

ส�านักงาน กปร. ได้ก�าหนดการปรับปรุงกระบวนงาน ๓ กระบวนงาน และก�าหนดตัวชี้วัด ดังนี้

	 ดงันัน้	 ภายในเดอืนกนัยายน	๒๕๕๖	ผูท้ีเ่ก่ียวข้องต้องร่วมมอืกันในการปรบัปรงุกระบวนงานเพือ่ให้ประสบผลส�าเรจ็โดยช่วยกัน 

ท�างานให้ได้เป้าหมายตามทีก่�าหนด	ซึง่ท้ายสดุท�าให้การท�างานของ	ส�านกังาน	กปร.	มปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้

๑.๑	จ�านวนเวทีรับฟังความเห็น

ของประชาชนเพื่อปรับปรุง

การใช้ประโยชน์โครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.๑	ระดับความส�าเร็จของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ติดตามการด�าเนินงานฎีกาขอ

พระราชทานพระมหากรุณา

๓.๑	จ�านวนเครือข่ายที่ด�าเนินการ

เผยแพร่และขยายผลแนว

	 พระราชด�าริ

 รายชื่อกระบวนการ	 ตัวชี้วัด
 เกณฑ์การให้คะแนน

๔

๑๑

น�า

ข้อมลู

เข้า

ระบบได้	

ร้อยละ	

๙๐

๔

๑

๘

พฒันา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๘๐

๑

๒

๙

พฒันา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๙๐

๒

๓

๑๐

พฒันา

ระบบฯ

ได้

ร้อยละ	

๑๐๐

๓

๕

๑๒

น�า

ข้อมลู

เข้า

ระบบได้	

ร้อยละ	

๑๐๐

๕

๑.	กระบวนการประสาน	วิเคราะห์	

และติดตามประเมินผลโครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.	กระบวนการฎีกาขอพระราชทาน

พระมหากรุณา

๓.	กระบวนการขยายผล

	 และประชาสัมพันธ์

	 แนวพระราชด�าริ

๕๔๓



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA ของ ส�านักงาน กปร.

เลขาฯ ฝากบอก

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน  
ให้มีความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่
พรั่งพร้อมกันมาให้ก�าลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น�้าใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่าย 

แสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยู่ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่
จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้มั่นอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ให้ก�าลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันญาติและฉันท์มิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน 

สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ชาติได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ ตลอด

ศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ชื่อ : น.ส.นิชดา ชญนฤนาท  ชื่อเล่น : ก้อย 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ความเชื่อ	ความหวัง	ความรัก
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ	เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร	คือ	หน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน	สนองพระราชด�าริ
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ชื่อ : นายวชิรวิทย์ บุญสุข  ชื่อเล่น : หมู 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	:	ปวส.	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมทอง
วันที่เริ่มงาน	:	๑	เมษายน	๒๕๕๖

ต�าแหน่ง	:	พนักงานขับรถ
สังกัด	:	หมวดยานพาหนะ	ส�านักงานเลขาธิการ
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	คิดดี	ท�าดี
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ท�างานให้กับ	ส�านักงาน	กปร.	และพร้อมที่
จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ชื่อ : นายธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล  ชื่อเล่น : ธีร์ 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	 ปริญญาตรี	 รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ตั้งใจท�าความดี	สิ่งดีจะกลับมาหาเราเอง
สิง่ทีอ่ยากท�าใน	กปร. :	ความต้ังใจในการท�างานโดยถอืหลกั	ความพอเพยีง
ตามแนวทางของในหลวง

แนะน�าสมาชิกใหม่

ประเมินผล 

พึงพอใจ

สื่อสาร 

๘๗.๔๙ %

ค�าสั่ง	มอบอ�านาจที่	๔๙/๕๕	

ลว	๔	เม.ย.	๕๕

*	คทง.	ประกวดเศรษฐกิจพอเพียง	๒
*	คทง.	ประกวด	น�้า	ป่า	
*	เสวนาเศรษฐกิจพอเพียง
*	เสวนาใช้ประโยชน์โครงการแหล่งน�้า

การสัมมนาประจ�าปี	
จดหมายข่าว	(เลขาฯ	
ฝากบอก)		intranet	บอร์ด
ประชาสัมพันธ์	ประชุม
ผู้บริหารหน้าจอ	computer

ก�าหนดค่ามาตรฐาน	
*	ตัวชี้วัดวิเคราะห์โครงการ	๓๐	วัน
*	ตัวชี้วัดฎีกา	๕	วัน/๔๐	วัน
*	ตัวชี้วัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
๖	แห่ง

*	การวิเคราะห์โครงการ	มีแบบ		
รายงานผลหากมีผลกระทบและ		
พร้อมแนวทางแก้ไข

*	การด�าเนินงานฎีกา	มีการประชุม		
ผู้ที่เกี่ยวข้องและหาแนวทาง

	 รวมทั้งแก้ไขหากมีผลกระทบ

*	มีรูปแบบ	แนวทาง	และการรายงานผล		
ควบคุมภายในตามแนวทาง	สตง.

*	การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง/สศข.
*	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน�้าชุมชน	 
ปี	๕๒	-	๕๔	และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ	
น�้า	ปี	๕๕	(เหนือ/ตอ.ฉน.)/ส.พื้นที่	๔	ภาค

*	กิจกรรมชุมชน	งานวันเด็ก/สลก.และสปส.
*	เครือข่ายขยายผล	๑๗	เครือข่าย/สศข.
*	อบรมองค์กรปกครองท้องถิน่/สปค.	๑	-	๔”
*	โครงการตรวจสุขภาพ/สพค.
*	โครงการอบรมพัฒนาทักษะ/สพค.
*	โครงการสัมมนาสายงาน/สพค.
*	กิจกรรมการท�าบุญปีใหม่	สงกรานต์/สลก.

Empowerment
พระราชด�าริ

นโยบาย	องคมนตรี

นโยบาย	กปร.

ผู้บริหาร	สนง.	กปร.

LD
๒

LD
๕LD

การก�ากับองค์การที่ดี

สื่อสาร

การจัดการผลกระทบทางลบ

ควบคุมภายใน

ส่งเสริมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดส�าคัญ

LD
๓

LD
๔

LD
๖

LD
๗

LD
๑

การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA 
ของ ส�านักงาน กปร.

	 การพฒันาองค์กรตามแนวทาง	PMQA	คอื	การด�าเนนิงาน

เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในการปฏิบติังาน	 ซึง่	 ส�านกังาน	 กปร.	 ได้

ด�าเนนิการพฒันาองค์กรตามแนวทางทีก่�าหนด	 โดยท�างานใน 

รปูแบบของคณะท�างาน	 PMQA	ทีร่วมกนัทกุส�านกั	 ศูนย์	 กลุ่ม	 

ในปี	๒๕๕๖	นี	้	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ได้มาตรวจประเมนิความส�าเรจ็

ของการด�าเนนิงานของส�านกังาน	กปร.	ดงันัน้	 ในจดหมายข่าวนี	้

จะเป็นการเล่าเรือ่งสิง่ทีไ่ด้ท�ามาเพือ่ทีค่นในส�านกังาน	กปร.	จะได้

ทราบผลการด�าเนนิงานทัง้หมดร่วมกนั	

PMQA	ม	ี๒	ส่วนคอื	ส่วนแรก	ให้อธบิายลกัษณะส�าคญัขององค์กร	

ซึง่เป็นการอธบิายถงึภาพรวมของส่วนราชการ	 	 และส่วนที	่ ๒	

เป็นการด�าเนนิงานใน	๗	หมวด	ดงันี้

 หมวด		๑		การน�าองค์กร	(วางวสัิยทัศน์	ค่านยิม	ทศิทางการ

ท�างาน)	

	 หมวด	 	 ๒	 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	 (วาง

ยุทธศาสตร์	 การบริหารความเส่ียง	 การถ่ายทอดเป้าหมายและ 

ตวัชีว้ดัขององค์กรไปสูห่น่วยงาน/บคุคล	(การน�ายทุธศาสตร์ไปปฏิบัต)ิ	

	 หมวด		๓		การให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้เสยี	

(การรบัฟังความเห็นหรอืมส่ีวนร่วมจากประชาชน		การปรบัระบบให้

บรกิารประชาชน	การส�ารวจความพึงพอใจ)

	 หมวด	 	๔	 การวดั	 	 การวเิคราะห์	 	 และการจดัการความรู้	 

(การจัดการสารสนเทศ	การจัดการความรู)้

	 หมวด		๕	การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	(ระบบการบรหิารทรพัยากร

บคุคล	 :	HRM	และ	HRD		การปรบักระบวนทศัน์	 ค่านยิม	ทศันคติ	

คณุธรรมจรยิธรรม		กระบวนการสร้างคณุค่า)

	 หมวด	 	 ๖	 การจัดการกระบวนการ	 (การลดขั้นตอน 

การเปลีย่นแปลงกระบวนงาน)

	 และหมวด	 	๗	 	 ผลลพัธ์การด�าเนนิการ	 (ผลการปฏบิตังิาน 

ตามมติกิารประเมนิ	๖	ด้าน)

	 ในส่วนของการท�างานน้ัน	ส�านักงาน	กปร.	ได้ด�าเนินการโดยเน้น

สนองพระราชด�ารใิห้ถกูต้อง	 รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพโดยอาศยั	 

แผนยุทธศาสตร์	ฉบบัปี		๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	ทีป่ระกอบด้วย	๓	ยุทธศาสตร์	

คือ	การพัฒนางานสนองพระราชด�าร	ิการขยายผลและประชาสมัพันธ์

องค์ความรูพ้ระราชด�าร	ิ และการพฒันาคณุภาพการจดัการองค์กร	 

ซึง่เชือ่มโยงกบัการพฒันาบคุลากรรองรบัยุทธศาสตร์โดยมแีผนพฒันา

บุคลากร	 มีการก�าหนดงานหลักและงานสนับสนุน	 รวมทั้งพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ	 และการจัดการองค์ความรู้ควบคู่กันไปด้วย 

ตัวอย่างการเชือ่มโยงและการท�างานในแต่ละด้านสามารถดไูด้จาก

แผนภมูิ

	 การด�าเนินงานหมวดทีส่�าคญั	 หมวดที	่ ๑	 คอื	 การน�าองค์กร	 

นัน้	 ส�านักงาน	 กปร.	 มกีารถ่ายทอดแนวทางการด�าเนินงาน	 และ 

สื่อสารกันทั้งองค์กร	 การมอบอ�านาจให้สายงานต่างๆ	 ช่วยกัน 

ท�างาน	มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	 และมกีจิกรรมในการส่งเสรมิ 

ธรรมาภิบาลหรือการก�ากับองค์กรที่ดี	 รวมทั้งให้ความส�าคัญ 

กับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการด�าเนินงานโครงการด้วย 

โดยการเชือ่มโยงการน�าองค์กรสามารถดไูด้จากแผนภมูิ

	 ส�าหรับในการด�าเนินงานหมวดอื่นๆ	 ขอน�ามาเสนอใน 

โอกาสต่อไปครบั

การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA  ของ ส�านักงาน กปร.

ค่านิยม ของส�านักงาน กปร. ประกอบด้วย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเน้นประโยชน์

สุขของประชาชน ความซื่อตรง ความพอเพียง การมุ่งมั่น อุทิศตนและร่วมแรงร่วมใจ

	 ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิงานตามแนวทางข้างต้นมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยผลการด�าเนนิงาน	กล่าวโดยสรปุ	คอื	ส่วนแรก	ให้อธบิายลกัษณะ

ส�าคญัขององค์กร	นัน้	ขอยกมาให้เหน็สิง่ทีส่�าคญัในการท�างานคอื

คณะท�างาน PMQA ส�านกังาน กปร.

ราษฎร ส่วนราชการ

พระราชด�าริ
โครงการอันเนื่องฯ

ยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ส�านักงาน	กปร.
ผู้บริหารส�านักงาน	กปร.CS

SP
LD CS

ย๑.	พัฒนางานสนองพระราชด�าริ/	ย๒.	ขยายผลองค์ความรู้/	ย๓.	พัฒนาคุณภาพการจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนความผาสุก
แผนสร้างความก้าวหน้า
ประเมินการฝึกอบรม

งานหลัก
๑.	ประสานโครงการอันเนื่องฯ
๒.	ฎีกา
๓.	ขยายผลและประชาสัมพันธ์
งานสนับสนุน
๑.	บริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒.	งานอ�านวยการ
๓.	จัดการระบบ	IT

คุณค่า	๑	ระบบงบประมาณโครงการ
คุณค่า	๒	ระบบข้อมูลฎีกา	
คุณค่า	๓	ระบบประกวดเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุน	๑	ระบบข้อมูลโครงการ
สนับสนุน	๒	ระบบ	e-saraban
สนับสนุน	๓	ระบบ	e-library

องค์ความรู้
พระราชด�าริ	
๑.	เศรษฐกิจ
    พอเพียง
๒.	น�้า	
๓.	ป่า

บุคลากร
ระบบงาน ระบบ IT & KM

IT
PM

HR

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ	 กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร	และกลุ่มนิติการโดยตรง
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖	ต่อ	๑๐๑,	๑๐๒
E-mail:	watchara.h@rdpb.mail.go.th	
ไปรษณย์ี	:	ตู	้ปณ.๙	ปณฝ.ท�าเนยีบรฐับาล	
กทม.	๑๐๓๐๐

วัตถุประสงค์

๑.	เพ่ือเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร	

๒.	เพื่อเผยแพร่นโยบาย	 กฎ	 ระเบียบ	 มาตรการ	 
ข่าวสาร	 ความรู้	 รวมทั้งกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้
บุคลากรของส�านกังาน	กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ
คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ให้กับบคุลากรส�านกังาน	
กปร.	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	
กปร.)
๒๐๑๒	ซ.อรุณอัมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

OG

๘๖ ๗



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA ของ ส�านักงาน กปร.

เลขาฯ ฝากบอก

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน  
ให้มีความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่
พรั่งพร้อมกันมาให้ก�าลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น�้าใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่าย 

แสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยู่ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่
จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจ ให้มั่นอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ให้ก�าลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันญาติและฉันท์มิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน 

สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ชาติได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ ตลอด

ศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ชื่อ : น.ส.นิชดา ชญนฤนาท  ชื่อเล่น : ก้อย 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ความเชื่อ	ความหวัง	ความรัก
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ	เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร	คือ	หน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน	สนองพระราชด�าริ
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ชื่อ : นายวชิรวิทย์ บุญสุข  ชื่อเล่น : หมู 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	:	ปวส.	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมทอง
วันที่เริ่มงาน	:	๑	เมษายน	๒๕๕๖

ต�าแหน่ง	:	พนักงานขับรถ
สังกัด	:	หมวดยานพาหนะ	ส�านักงานเลขาธิการ
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	คิดดี	ท�าดี
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ท�างานให้กับ	ส�านักงาน	กปร.	และพร้อมที่
จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ชื่อ : นายธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล  ชื่อเล่น : ธีร์ 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	 ปริญญาตรี	 รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ตั้งใจท�าความดี	สิ่งดีจะกลับมาหาเราเอง
สิง่ทีอ่ยากท�าใน	กปร. :	ความตัง้ใจในการท�างานโดยถอืหลกั	ความพอเพยีง
ตามแนวทางของในหลวง

แนะน�าสมาชิกใหม่

ประเมินผล 

พึงพอใจ

สื่อสาร 

๘๗.๔๙ %

ค�าสั่ง	มอบอ�านาจที่	๔๙/๕๕	

ลว	๔	เม.ย.	๕๕

*	คทง.	ประกวดเศรษฐกิจพอเพียง	๒
*	คทง.	ประกวด	น�้า	ป่า	
*	เสวนาเศรษฐกิจพอเพียง
*	เสวนาใช้ประโยชน์โครงการแหล่งน�้า

การสัมมนาประจ�าปี	
จดหมายข่าว	(เลขาฯ	
ฝากบอก)		intranet	บอร์ด
ประชาสัมพันธ์	ประชุม
ผู้บริหารหน้าจอ	computer

ก�าหนดค่ามาตรฐาน	
*	ตัวชี้วัดวิเคราะห์โครงการ	๓๐	วัน
*	ตัวชี้วัดฎีกา	๕	วัน/๔๐	วัน
*	ตัวชี้วัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
๖	แห่ง

*	การวิเคราะห์โครงการ	มีแบบ		
รายงานผลหากมีผลกระทบและ		
พร้อมแนวทางแก้ไข

*	การด�าเนินงานฎีกา	มีการประชุม		
ผู้ที่เกี่ยวข้องและหาแนวทาง

	 รวมทั้งแก้ไขหากมีผลกระทบ

*	มีรูปแบบ	แนวทาง	และการรายงานผล		
ควบคุมภายในตามแนวทาง	สตง.

*	การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง/สศข.
*	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน�้าชุมชน	 
ปี	๕๒	-	๕๔	และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ	
น�้า	ปี	๕๕	(เหนือ/ตอ.ฉน.)/ส.พื้นที่	๔	ภาค

*	กิจกรรมชุมชน	งานวันเด็ก/สลก.และสปส.
*	เครือข่ายขยายผล	๑๗	เครือข่าย/สศข.
*	อบรมองค์กรปกครองท้องถิน่/สปค.	๑	-	๔”
*	โครงการตรวจสุขภาพ/สพค.
*	โครงการอบรมพัฒนาทักษะ/สพค.
*	โครงการสัมมนาสายงาน/สพค.
*	กิจกรรมการท�าบุญปีใหม่	สงกรานต์/สลก.

Empowerment
พระราชด�าริ

นโยบาย	องคมนตรี

นโยบาย	กปร.

ผู้บริหาร	สนง.	กปร.

LD
๒

LD
๕LD

การก�ากับองค์การที่ดี

สื่อสาร

การจัดการผลกระทบทางลบ

ควบคุมภายใน

ส่งเสริมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดส�าคัญ

LD
๓

LD
๔

LD
๖

LD
๗

LD
๑

การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA 
ของ ส�านักงาน กปร.

	 การพฒันาองค์กรตามแนวทาง	PMQA	คือ	การด�าเนนิงาน

เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในการปฏบิตังิาน	 ซึง่	 ส�านกังาน	 กปร.	 ได้

ด�าเนนิการพฒันาองค์กรตามแนวทางทีก่�าหนด	 โดยท�างานใน 

รปูแบบของคณะท�างาน	 PMQA	 ท่ีรวมกนัทุกส�านกั	 ศนูย์	 กลุ่ม	 

ในปี	๒๕๕๖	นี	้	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ได้มาตรวจประเมนิความส�าเรจ็

ของการด�าเนนิงานของส�านกังาน	กปร.	ดงันัน้	 ในจดหมายข่าวนี	้

จะเป็นการเล่าเรือ่งส่ิงท่ีได้ท�ามาเพ่ือท่ีคนในส�านกังาน	กปร.	จะได้

ทราบผลการด�าเนนิงานท้ังหมดร่วมกนั	

PMQA	ม	ี๒	ส่วนคือ	ส่วนแรก	ให้อธบิายลักษณะส�าคัญขององค์กร	

ซึง่เป็นการอธบิายถงึภาพรวมของส่วนราชการ	 	 และส่วนที	่ ๒	

เป็นการด�าเนนิงานใน	๗	หมวด	ดงันี้

 หมวด		๑		การน�าองค์กร	(วางวสิยัทศัน์	ค่านยิม	ทศิทางการ

ท�างาน)	

	 หมวด	 	 ๒	 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	 (วาง

ยุทธศาสตร์	 การบริหารความเสี่ยง	 การถ่ายทอดเป้าหมายและ 

ตวัชีว้ดัขององค์กรไปสูห่น่วยงาน/บคุคล	(การน�ายทุธศาสตร์ไปปฏบัิต)ิ	

	 หมวด		๓		การให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้เสยี	

(การรบัฟังความเหน็หรอืมส่ีวนร่วมจากประชาชน		การปรบัระบบให้

บรกิารประชาชน	การส�ารวจความพงึพอใจ)

	 หมวด	 	๔	 การวดั	 	 การวเิคราะห์	 	 และการจดัการความรู้	 

(การจัดการสารสนเทศ	การจดัการความรู)้

	 หมวด		๕	การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	(ระบบการบรหิารทรพัยากร

บุคคล	 :	HRM	และ	HRD		การปรบักระบวนทศัน์	 ค่านยิม	ทศันคต	ิ

คณุธรรมจรยิธรรม		กระบวนการสร้างคณุค่า)

	 หมวด	 	 ๖	 การจัดการกระบวนการ	 (การลดขั้นตอน 

การเปลีย่นแปลงกระบวนงาน)

	 และหมวด	 	๗	 	 ผลลพัธ์การด�าเนนิการ	 (ผลการปฏบิตังิาน 

ตามมติกิารประเมนิ	๖	ด้าน)

	 ในส่วนของการท�างานนัน้	ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิการโดยเน้น

สนองพระราชด�ารใิห้ถกูต้อง	 รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพโดยอาศยั	 

แผนยทุธศาสตร์	ฉบบัปี		๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	ทีป่ระกอบด้วย	๓	ยทุธศาสตร์	

คอื	การพฒันางานสนองพระราชด�าร	ิการขยายผลและประชาสมัพนัธ์

องค์ความรูพ้ระราชด�าร	ิ และการพฒันาคณุภาพการจดัการองค์กร	 

ซึง่เช่ือมโยงกับการพฒันาบุคลากรรองรบัยทุธศาสตร์โดยมแีผนพฒันา

บุคลากร	 มีการก�าหนดงานหลักและงานสนับสนุน	 รวมทั้งพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ	 และการจัดการองค์ความรู้ควบคู่กันไปด้วย 

ตวัอย่างการเชือ่มโยงและการท�างานในแต่ละด้านสามารถดไูด้จาก

แผนภูมิ

	 การด�าเนนิงานหมวดทีส่�าคญั	 หมวดที	่ ๑	 คอื	 การน�าองค์กร	 

นัน้	 ส�านกังาน	 กปร.	 มกีารถ่ายทอดแนวทางการด�าเนินงาน	 และ 

สื่อสารกันทั้งองค์กร	 การมอบอ�านาจให้สายงานต่างๆ	 ช่วยกัน 

ท�างาน	มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	 และมกีจิกรรมในการส่งเสรมิ 

ธรรมาภิบาลหรือการก�ากับองค์กรที่ดี	 รวมทั้งให้ความส�าคัญ 

กับการจัดการผลกระทบท่ีเกิดจากการด�าเนินงานโครงการด้วย 

โดยการเชือ่มโยงการน�าองค์กรสามารถดไูด้จากแผนภมูิ

	 ส�าหรับในการด�าเนินงานหมวดอื่นๆ	 ขอน�ามาเสนอใน 

โอกาสต่อไปครบั

การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA  ของ ส�านักงาน กปร.

ค่านิยม ของส�านักงาน กปร. ประกอบด้วย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเน้นประโยชน์

สุขของประชาชน ความซื่อตรง ความพอเพียง การมุ่งมั่น อุทิศตนและร่วมแรงร่วมใจ

	 ส�านักงาน	กปร.	ได้ด�าเนนิงานตามแนวทางข้างต้นมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยผลการด�าเนนิงาน	กล่าวโดยสรปุ	คือ	ส่วนแรก	ให้อธิบายลกัษณะ

ส�าคญัขององค์กร	นัน้	ขอยกมาให้เหน็สิง่ทีส่�าคญัในการท�างานคือ

คณะท�างาน PMQA ส�านกังาน กปร.

ราษฎร ส่วนราชการ

พระราชด�าริ
โครงการอันเนื่องฯ

ยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ส�านักงาน	กปร.
ผู้บริหารส�านักงาน	กปร.CS

SP
LD CS

ย๑.	พัฒนางานสนองพระราชด�าริ/	ย๒.	ขยายผลองค์ความรู้/	ย๓.	พัฒนาคุณภาพการจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนความผาสุก
แผนสร้างความก้าวหน้า
ประเมินการฝึกอบรม

งานหลัก
๑.	ประสานโครงการอันเนื่องฯ
๒.	ฎีกา
๓.	ขยายผลและประชาสัมพันธ์
งานสนับสนุน
๑.	บริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒.	งานอ�านวยการ
๓.	จัดการระบบ	IT

คุณค่า	๑	ระบบงบประมาณโครงการ
คุณค่า	๒	ระบบข้อมูลฎีกา	
คุณค่า	๓	ระบบประกวดเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุน	๑	ระบบข้อมูลโครงการ
สนับสนุน	๒	ระบบ	e-saraban
สนับสนุน	๓	ระบบ	e-library

องค์ความรู้
พระราชด�าริ	
๑.	เศรษฐกิจ
    พอเพียง
๒.	น�้า	
๓.	ป่า

บุคลากร
ระบบงาน ระบบ IT & KM

IT
PM

HR

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ	 กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร	และกลุ่มนิติการโดยตรง
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖	ต่อ	๑๐๑,	๑๐๒
E-mail:	watchara.h@rdpb.mail.go.th	
ไปรษณย์ี	:	ตู	้ปณ.๙	ปณฝ.ท�าเนยีบรฐับาล	
กทม.	๑๐๓๐๐

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร	

๒.	เพื่อเผยแพร่นโยบาย	 กฎ	 ระเบียบ	 มาตรการ	 
ข่าวสาร	 ความรู้	 รวมทั้งกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้
บุคลากรของส�านกังาน	กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ
คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ให้กับบคุลากรส�านกังาน	
กปร.	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	
กปร.)
๒๐๑๒	ซ.อรุณอัมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

OG

๘๖ ๗



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๖

การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA ของ ส�านักงาน กปร.

เลขาฯ ฝากบอก

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน  
ให้มีความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จสมประสงค์ในส่ิงที่ปรารถนา ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่
พร่ังพร้อมกันมาให้ก�าลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น�้าใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่าย 

แสดงออกในวันนั้น ยังประทับอยู่ในความทรงจ�าของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่ง ที่
จะเห็นคนไทยเราได้ต้ังจิตตั้งใจ ให้มั่นอยู่ในความเมตตาและหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ให้ก�าลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันญาติและฉันท์มิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน 

สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ชาติได้ ดังที่ต้ังใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย 
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกายสุขใจ ตลอด

ศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ชื่อ : น.ส.นิชดา ชญนฤนาท  ชื่อเล่น : ก้อย 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ความเชื่อ	ความหวัง	ความรัก
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มความสามารถ	เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร	คือ	หน่วยงานหลักในการด�าเนินงาน	สนองพระราชด�าริ
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ชื่อ : นายวชิรวิทย์ บุญสุข  ชื่อเล่น : หมู 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	:	ปวส.	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยี
แหลมทอง
วันที่เริ่มงาน	:	๑	เมษายน	๒๕๕๖

ต�าแหน่ง	:	พนักงานขับรถ
สังกัด	:	หมวดยานพาหนะ	ส�านักงานเลขาธิการ
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	คิดดี	ท�าดี
สิ่งที่อยากท�าใน	กปร.	:	ท�างานให้กับ	ส�านักงาน	กปร.	และพร้อมที่
จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด

ชื่อ : นายธีร์รัฐ พิริยศรีธนกุล  ชื่อเล่น : ธีร์ 

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา	 :	 ปริญญาตรี	 รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
วันที่เริ่มงาน	:	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
ต�าแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
สังกัด	:	กลุ่มสื่อสารองค์กร	ส�านักประชาสัมพันธ์
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ	:	ตั้งใจท�าความดี	สิ่งดีจะกลับมาหาเราเอง
ส่ิงทีอ่ยากท�าใน	กปร. :	ความตัง้ใจในการท�างานโดยถอืหลกั	ความพอเพยีง
ตามแนวทางของในหลวง

แนะน�าสมาชิกใหม่

ประเมินผล 

พึงพอใจ

สื่อสาร 

๘๗.๔๙ %

ค�าสั่ง	มอบอ�านาจที่	๔๙/๕๕	

ลว	๔	เม.ย.	๕๕

*	คทง.	ประกวดเศรษฐกิจพอเพียง	๒
*	คทง.	ประกวด	น�้า	ป่า	
*	เสวนาเศรษฐกิจพอเพียง
*	เสวนาใช้ประโยชน์โครงการแหล่งน�้า

การสัมมนาประจ�าปี	
จดหมายข่าว	(เลขาฯ	
ฝากบอก)		intranet	บอร์ด
ประชาสัมพันธ์	ประชุม
ผู้บริหารหน้าจอ	computer

ก�าหนดค่ามาตรฐาน	
*	ตัวชี้วัดวิเคราะห์โครงการ	๓๐	วัน
*	ตัวชี้วัดฎีกา	๕	วัน/๔๐	วัน
*	ตัวชี้วัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
๖	แห่ง

*	การวิเคราะห์โครงการ	มีแบบ		
รายงานผลหากมีผลกระทบและ		
พร้อมแนวทางแก้ไข

*	การด�าเนินงานฎีกา	มีการประชุม		
ผู้ที่เกี่ยวข้องและหาแนวทาง

	 รวมทั้งแก้ไขหากมีผลกระทบ

*	มีรูปแบบ	แนวทาง	และการรายงานผล		
ควบคุมภายในตามแนวทาง	สตง.

*	การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง/สศข.
*	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพน�้าชุมชน	 
ปี	๕๒	-	๕๔	และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ	
น�้า	ปี	๕๕	(เหนือ/ตอ.ฉน.)/ส.พื้นที่	๔	ภาค

*	กิจกรรมชุมชน	งานวันเด็ก/สลก.และสปส.
*	เครือข่ายขยายผล	๑๗	เครือข่าย/สศข.
*	อบรมองค์กรปกครองท้องถิน่/สปค.	๑	-	๔”
*	โครงการตรวจสุขภาพ/สพค.
*	โครงการอบรมพัฒนาทักษะ/สพค.
*	โครงการสัมมนาสายงาน/สพค.
*	กิจกรรมการท�าบุญปีใหม่	สงกรานต์/สลก.

Empowerment
พระราชด�าริ

นโยบาย	องคมนตรี

นโยบาย	กปร.

ผู้บริหาร	สนง.	กปร.

LD
๒

LD
๕LD

การก�ากับองค์การที่ดี

สื่อสาร

การจัดการผลกระทบทางลบ

ควบคุมภายใน

ส่งเสริมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดส�าคัญ

LD
๓

LD
๔

LD
๖

LD
๗

LD
๑

การพัฒนาองค์การ ตาม PMQA 
ของ ส�านักงาน กปร.

	 การพฒันาองค์กรตามแนวทาง	PMQA	คอื	การด�าเนนิงาน

เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพในการปฏบิตังิาน	 ซึง่	 ส�านกังาน	 กปร.	 ได้

ด�าเนนิการพฒันาองค์กรตามแนวทางทีก่�าหนด	 โดยท�างานใน 

รปูแบบของคณะท�างาน	 PMQA	ทีร่วมกนัทกุส�านกั	 ศนูย์	 กลุม่	 

ในปี	๒๕๕๖	นี	้	ส�านกังาน	ก.พ.ร.	ได้มาตรวจประเมนิความส�าเรจ็

ของการด�าเนนิงานของส�านกังาน	กปร.	ดงันัน้	 ในจดหมายข่าวนี	้

จะเป็นการเล่าเรือ่งสิง่ทีไ่ด้ท�ามาเพือ่ทีค่นในส�านกังาน	กปร.	จะได้

ทราบผลการด�าเนนิงานทัง้หมดร่วมกัน	

PMQA	ม	ี๒	ส่วนคอื	ส่วนแรก	ให้อธิบายลกัษณะส�าคญัขององค์กร	

ซึง่เป็นการอธบิายถงึภาพรวมของส่วนราชการ	 	 และส่วนที	่ ๒	

เป็นการด�าเนนิงานใน	๗	หมวด	ดงันี้

 หมวด		๑		การน�าองค์กร	(วางวสิยัทศัน์	ค่านยิม	ทศิทางการ

ท�างาน)	

	 หมวด	 	 ๒	 	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	 (วาง

ยุทธศาสตร์	 การบริหารความเสี่ยง	 การถ่ายทอดเป้าหมายและ 

ตวัช้ีวดัขององค์กรไปสูห่น่วยงาน/บุคคล	(การน�ายทุธศาสตร์ไปปฏิบัต)ิ	

	 หมวด		๓		การให้ความส�าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้เสยี	

(การรบัฟังความเหน็หรอืมส่ีวนร่วมจากประชาชน		การปรบัระบบให้

บรกิารประชาชน	การส�ารวจความพงึพอใจ)

	 หมวด	 	๔	 การวดั	 	 การวเิคราะห์	 	 และการจดัการความรู้	 

(การจดัการสารสนเทศ	การจดัการความรู)้

	 หมวด		๕	การมุง่เน้นทรพัยากรบคุคล	(ระบบการบรหิารทรพัยากร

บคุคล	 :	HRM	และ	HRD		การปรบักระบวนทศัน์	 ค่านยิม	ทัศนคติ	

คุณธรรมจรยิธรรม		กระบวนการสร้างคณุค่า)

	 หมวด	 	 ๖	 การจัดการกระบวนการ	 (การลดขั้นตอน 

การเปลีย่นแปลงกระบวนงาน)

	 และหมวด	 	๗	 	 ผลลพัธ์การด�าเนนิการ	 (ผลการปฏบิตังิาน 

ตามมิตกิารประเมนิ	๖	ด้าน)

	 ในส่วนของการท�างานนัน้	ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิการโดยเน้น

สนองพระราชด�ารใิห้ถกูต้อง	 รวดเรว็และมปีระสทิธิภาพโดยอาศยั	 

แผนยทุธศาสตร์	ฉบับปี		๒๕๕๓	-	๒๕๕๖	ทีป่ระกอบด้วย	๓	ยทุธศาสตร์	

คอื	การพัฒนางานสนองพระราชด�าร	ิการขยายผลและประชาสมัพนัธ์

องค์ความรูพ้ระราชด�าร	ิ และการพฒันาคณุภาพการจดัการองค์กร	 

ซึง่เชือ่มโยงกบัการพฒันาบคุลากรรองรบัยทุธศาสตร์โดยมแีผนพัฒนา

บุคลากร	 มีการก�าหนดงานหลักและงานสนับสนุน	 รวมทั้งพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ	 และการจัดการองค์ความรู้ควบคู่กันไปด้วย 

ตวัอย่างการเชือ่มโยงและการท�างานในแต่ละด้านสามารถดไูด้จาก

แผนภมูิ

	 การด�าเนนิงานหมวดท่ีส�าคญั	 หมวดท่ี	 ๑	 คอื	 การน�าองค์กร	 

นัน้	 ส�านกังาน	 กปร.	 มกีารถ่ายทอดแนวทางการด�าเนนิงาน	 และ 

สื่อสารกันทั้งองค์กร	 การมอบอ�านาจให้สายงานต่างๆ	 ช่วยกัน 

ท�างาน	มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	 และมกีจิกรรมในการส่งเสรมิ 

ธรรมาภิบาลหรือการก�ากับองค์กรที่ดี	 รวมทั้งให้ความส�าคัญ 

กับการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการด�าเนินงานโครงการด้วย 

โดยการเชือ่มโยงการน�าองค์กรสามารถดไูด้จากแผนภูมิ

	 ส�าหรับในการด�าเนินงานหมวดอื่นๆ	 ขอน�ามาเสนอใน 

โอกาสต่อไปครบั

การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA  ของ ส�านักงาน กปร.

ค่านิยม ของส�านักงาน กปร. ประกอบด้วย ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเน้นประโยชน์

สุขของประชาชน ความซื่อตรง ความพอเพียง การมุ่งมั่น อุทิศตนและร่วมแรงร่วมใจ

	 ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิงานตามแนวทางข้างต้นมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยผลการด�าเนนิงาน	กล่าวโดยสรปุ	คอื	ส่วนแรก	ให้อธบิายลักษณะ

ส�าคญัขององค์กร	นัน้	ขอยกมาให้เห็นส่ิงท่ีส�าคัญในการท�างานคือ

คณะท�างาน PMQA ส�านกังาน กปร.

ราษฎร ส่วนราชการ

พระราชด�าริ
โครงการอันเนื่องฯ

ยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

ส�านักงาน	กปร.
ผู้บริหารส�านักงาน	กปร.CS

SP
LD CS

ย๑.	พัฒนางานสนองพระราชด�าริ/	ย๒.	ขยายผลองค์ความรู้/	ย๓.	พัฒนาคุณภาพการจัดการ

แผนพัฒนาบุคลากร
แผนความผาสุก
แผนสร้างความก้าวหน้า
ประเมินการฝึกอบรม

งานหลัก
๑.	ประสานโครงการอันเนื่องฯ
๒.	ฎีกา
๓.	ขยายผลและประชาสัมพันธ์
งานสนับสนุน
๑.	บริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒.	งานอ�านวยการ
๓.	จัดการระบบ	IT

คุณค่า	๑	ระบบงบประมาณโครงการ
คุณค่า	๒	ระบบข้อมูลฎีกา	
คุณค่า	๓	ระบบประกวดเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุน	๑	ระบบข้อมูลโครงการ
สนับสนุน	๒	ระบบ	e-saraban
สนับสนุน	๓	ระบบ	e-library

องค์ความรู้
พระราชด�าริ	
๑.	เศรษฐกิจ
    พอเพียง
๒.	น�้า	
๓.	ป่า

บุคลากร
ระบบงาน ระบบ IT & KM

IT
PM

HR

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	 หรือ
ประสงค์แสดงความคิดเห็น	 และให้ข้อแนะน�าการ
ปฏิบัติราชการ	 กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร	และกลุ่มนิติการโดยตรง
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖	ต่อ	๑๐๑,	๑๐๒
E-mail:	watchara.h@rdpb.mail.go.th	
ไปรษณย์ี	:	ตู	้ปณ.๙	ปณฝ.ท�าเนยีบรฐับาล	
กทม.	๑๐๓๐๐

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร	

๒.	เพื่อเผยแพร่นโยบาย	 กฎ	 ระเบียบ	 มาตรการ	 
ข่าวสาร	 ความรู้	 รวมท้ังกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้
บุคลากรของส�านกังาน	กปร.	ได้รับทราบ

๓.	เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ให้กบับคุลากรส�านกังาน	
กปร.	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

จัดท�ำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	
กปร.)
๒๐๑๒	ซ.อรุณอัมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร	๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

OG

๘๖ ๗


