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คํานํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (สํานกังาน กปร.) 

กําหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556” ข้ึน โดยมีผูเขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 282 คน 

ประกอบดวย ผูแทนของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดแก 

จากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรเอกชน และสื่อมวลชน ทั้งนี้ การสัมมนามีวัตถุประสงคเพือ่

สงเสริมใหภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและสะทอนความตองการ เพื่อให

แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. มีความชัดเจนและสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ไดอยางสมบูรณ และเปนโอกาสในการชี้แจงกรอบนโยบายการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ในระยะตอไป รวมถึงประมวลปญหา อุปสรรค และขอจํากัดตางๆ ในการบริหารจัดการโครงการฯ จาก

หนวยงานผูปฏิบัติ เพื่อสรุปเปนแนวทางการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

ในการนี้ สํานักงาน กปร. ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 

2553-2556”  ซึ่งรายงานฉบับนี้จะประกอบดวย ภาพรวมของการจัดประชุมสัมมนา สรุปสาระสําคัญของการ

วิพากษแผนยุทธศาสตรฯ และการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ จากที่ประชุม รวมถึงรายชื่อหนวยงานและผูเขารวมการประชุม 

ซึ่งคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการประสานความเขาใจรวมกันในการ

ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการ

พัฒนากระบวนการดําเนินงานสนองพระราชดําริใหบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ ประโยชนสุขของประชาชน 

 

 

สํานักงาน กปร. 

ตุลาคม 2552 

 

 

สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ    

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556  
 



สารบัญ 

 หนา 

• คํากลาวเปดการประชุมและการบรรยายเรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริตามแผนยทุธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 

โดย นายเฉลมิเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

1 

• สรุปการบรรยายเรื่อง “แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556”      

โดย นายสายเมือง  วิรยศิริ  รองเลขาธิการ กปร. 

4 

• สรุปการวิพากษ “แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556” 

- ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

- ยุทธศาสตรที่ 2  การขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

7 

• สรุปการบรรยาย เร่ือง“แนวทางการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”

โดย นายเฉลมิเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

10 

• สรุปการเสวนาเรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 14

- สรุปประเด็นของนางสุวรรณา พาศิริ 

ผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. 

14 

- สรุปประเด็นของนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร 

วิศวกรใหญทีป่รึกษาวชิาชพีเฉพาะดานวศิวกรรมโยธา กรมชลประทาน 

19 

- สรุปประเด็นของนายปรีชา วลีพทิักษเดช 

รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

20 

- สรุปประเด็นของนายดํารงชัย พุมสงวน 

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข กระทรวงมหาดไทย 

21 

- สรุปประเด็นของ ดร.อรสุดา เจริญรัถ 

ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ  สํานกัราชเลขาธกิาร 

22 

- สรุปประเด็นของ น.ส.พรพมิล ธีระธัญโญภาส 

นักวเิคราะหงบประมาณ ชาํนาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ 

22 

 
 
 
 
 

สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ    

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556  
 



สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

• สรุปการสัมมนากลุมยอย “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ในระยะตอไป” 

24

- กลุมที ่1   แนวพระราชดาํริและฎีกา 24 

- กลุมที ่2   การประสานจัดทาํโครงการ การวิเคราะห/อนุมติัโครงการ และการบริหาร

จัดการโครงการ 

25 

- กลุมที ่3   การติดตามประเมินผลโครงการ 26 

- กลุมที ่4   การขยายผลและเผยแพรประชาสัมพันธ 28 

• คํากลาวปดการประชุมเร่ือง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตามแผนยทุธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556” 

โดย นายเฉลมิเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

29

• ภาคผนวก   

- ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา   

- รายชื่อผูเขารวมการประชมุสัมมนา  
 

สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556  
 



 
สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556  
1 

คํากลาวเปดการประชุมและการบรรยาย 
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตามแผนยุทธศาสตรสํานกังาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 
โดย 

นายเฉลมิเกยีรติ แสนวิเศษ 
เลขาธกิารคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

วันจันทรที่ 14 กันยายน 2552  เวลา 10.00 - 11.00 น. 
ณ หองเพชรบุรี 1-2 โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวดัเพชรบุร ี

............................................................. 
 
ทานผูเขารวมประชุมสัมมนาทุกทาน 

 

กระผมในนามของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ทานทั้งหลายใหเกียรติเขารวมการประชุมสัมมนาใน

วันนี้ 

สํานักงาน กปร. ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริรวมกับทานผูมีเกียรติทั้งหลายในที่นี้มาเปน

เวลานานกวา 3 ทศวรรษ ซึ่งในหวงเวลาดังกลาวยอมตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งดานตัวบุคคลและ

แนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กปร. จึงเห็นวาควรจะไดมีการประชุมสัมมนาเพื่อปรึกษาหารือและระดม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งการประชุมสัมมนา

ลักษณะนี้สํานักงาน กปร. ไดจัดมาครั้งหนึ่งแลว แตเปนแบบที่เปนทางการ คร้ังนี้เปนการพูดคุยแบบไมเปน

ทางการ เปนลักษณะของการพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง  

อนึ่ง เนื่องจากแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ฉบับเดิมกําลังจะสิ้นสุดลง สํานักงาน กปร. ไดจัดทําราง

แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 และถือโอกาสใชเวทีนี้รับฟงความคดิเหน็และขอเสนอแนะจากที่

ประชุม เพื่อใหแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาวมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การประชุมสัมมนาในวันนี้มี

วัตถุประสงคที่สําคัญสองประการ คือ รับฟงความคิดเห็นที่เปนประโยชนจากทานผูมีเกียรติทั้งหลายเพื่อนําไป

พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรใหมีความสมบูรณ สามารถบรรลุเปาหมายสุดทายตามแนวพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือ ประโยชนสุขของประชาชน และความคาดหวังอีกประการหนึ่งคือ เพื่อนําปญหา/

อุปสรรค และขอคิดเห็นจากการดําเนินงานที่ผานมา มารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อแสวงหาแนวทางการ

ดําเนินงานที่สามารถสนองพระราชดําริไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป  

ในนามของสํานักงาน กปร. ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหเกียรติเขารวมในครั้งนี้ สําหรับวันนี้จะเปนการ

สัมมนาเกี่ยวกับเร่ืองของแผนยุทธศาสตรอยางเดียว สวนในวันพรุงนี้จะเปนการตอยอดโดยนําแผนยุทธศาสตร



 
สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556
2 

ดังกลาวมาใชกําหนดทิศทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระผมจะไมเปดการประชุมอยาง

เปนทางการ แตขอเร่ิมโดยการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของสํานักงาน กปร. และแผนยุทธศาตรสํานกังาน กปร. 

พ.ศ.2553-2556 
 

ภาพรวมสาํนกังาน กปร.  
สํานักงาน กปร. เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเปนกรม 

อยูในสายการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ หรือเลขาธิการ กปร. เปนผูบังคับบัญชา มีหนาที่ประสาน สนับสนุน กํากับ ดูแล และ

ติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพสงูสดุเพือ่

บรรลุผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชนสุขของประชาชน 

สํานักงาน กปร. มีการแบงโครงสรางสวนราชการภายใน ไดแก สํานักงานเลขาธิการ สํานัก

ประสานงานโครงการพื้นที่ 1 (รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต) สํานักประสานงานโครงการ

พื้นที่ 2 (รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สํานักศึกษาการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ สํานักแผนงานและติดตามประเมินผล และศูนยสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังได

กําหนดพันธกิจที่จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ 

2. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนงานเกีย่วกับโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้ง

พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

3. ประสาน วางแผน สนับสนนุ และรวมดําเนินงานกับหนวยงาน ภาครฐัและเอกชนในการ

ดําเนนิงานสนองพระราชดาํริ 

4. ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

5. จัดใหมีการศึกษา สรุปรวบรวม และถายทอดประสบการณ และองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

6. เผยแพรประชาสัมพนัธเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

7. เปนศูนยขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ รัฐบาลไดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) ในการ

ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนวงเงินปละประมาณ 2,300 ลานบาท โดยมีสํานักงาน กปร. 

ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่หนวยงานเสนอขอรับการสนับสนุน เพื่อ
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นําเสนอใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) หรือประธาน กปร. 

พิจารณาอนุมัติ ซึ่งไดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเต็มวงเงินทุกป จําแนกเปนโครงการพัฒนาดานตางๆ โดย

ในป 2552 โครงการพัฒนาแหลงน้ําไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 64.82 : ขอมูล 

ณ วันที่ 31 พ.ค. 52) 
 

แผนยุทธศาสตรของสํานกังาน กปร. 

 เนื่องจากแผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ฉบับเดิม (พ.ศ. 2551-2552) กําลังจะครบกําหนด และในปจจุบัน

การดําเนินงานของสวนราชการตองใชแผนเปนเครื่องมือในการทํางาน สํานักงาน กปร. ไดจัดทํารางแผนยุทธศาสตร

สํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556  โดยใหความสําคัญกับการจัดวางนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสนอง

พระราชดําริในระยะยาวและเปนเชิงรุก เพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริมีประสิทธิภาพสูงและเกิดประโยชน

ตอประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร. ไดมีสวนรวมจากทุกสวน ทั้งในสํานักงาน กปร. และ 

ผูที่เกี่ยวของภายนอกสํานักงาน กปร. โดยมีจุดเนนคือ 

 -  ประสิทธิภาพในการทํางานสนองพระราชดําริ อาทิ การประสานงาน งานดานฎีกา การติดตามงาน การ

ประเมินผล และการขยายผล เปนตน 

 -  การใหความสําคัญกับราษฎรที่ไดรับประโยชนในพื้นที่โครงการฯ โดยสามารถตอบสนองไดตรงตามความ

ตองการของราษฎร 

 -  โครงการที่สําคัญ เชน โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการบูรณาการ

ตางๆ จะเปนตนแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

 -  มีการขยายผลแนวพระราชดําริไปสูกลุมตางๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน ศูนยเรียนรูแนวพระราชดําริหรือ

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

 -  การเผยแพรประชาสัมพันธในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ และแนวพระราชดําริเปนลกัษณะ

เชิงรุก 

 -  การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพที่สามารถตอบสนองตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได 

 สุดทายนี้ กระผมขอความรวมมือจากทานผูมีเกียรติทกุทาน ชวยกันระดมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ตางๆ เพื่อเปนประโยชนแกสํานักงาน กปร. ในการพิจารณาปรับปรุงแผนยทุธศาสตรตอไป ขอบคุณครับ 
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สรุปการบรรยายเรื่อง 
“แผนยุทธศาสตรสาํนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556” 

โดย 
นายสายเมือง  วิรยศิร ิ

รองเลขาธกิารคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
วันจันทรที่ 14 กันยายน 2552  เวลา 11.00 – 12.00 น. 

ณ หองเพชรบุรี 1-2 โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวดัเพชรบุร ี
....................................................... 

 
หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานกังาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 

1. แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2551-2554 กําหนดใหจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยจดัทําแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 4 ป เพื่อใชเปนกรอบแนวทางปฏิบัติราชการ 

2. แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2552) ส้ินสุดลง และสอดรับกับการปรับ

โครงสรางใหมตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน กปร.ฯ 

3. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-2554) และฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมถึงสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ  
 

ภาพรวมสถานการณการพัฒนา : ผลกระทบตอคนไทยและสังคมไทย 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม 

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ภาวะวิกฤตทรัพยากรน้าํ  

  ภาวะวิกฤตทรัพยากรปาไม และ ระบบนิเวศน 

  ภาวะโลกรอน 
   

วิสัยทัศน 
 หนวยงานหลกัในการดําเนนิงานสนองพระราชดําริทีม่ีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 

พันธกิจ 
1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดําริ 
2. สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนงานเกีย่วกับโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้ง

พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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3. ประสาน วางแผน สนับสนนุ และดําเนนิงานรวมกบัหนวยงานภาครฐั และภาคเอกชนในการ

ดําเนนิงานสนองพระราชดาํริ 

4. ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
5. จัดใหมีการศึกษา สรุปรวบรวมและถายทอดประสบการณและองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

6. เผยแพรประชาสัมพนัธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
7. เปนศูนยขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
 

กลุมเปาหมาย : ผูมีสวนไดเสีย 
- โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ/ศูนยศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

- เครือขายการดําเนนิงานโครงการฯ (สํานกัราชเลขาธกิาร สํานักงบประมาณฯ) 

- ประชาชนในพืน้ที่โครงการฯ 

- บุคลากรและเจาหนาที่สํานกังาน กปร. 
 

กลุมเปาหมาย : ผูรับบริการ 
- โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ/ศูนยศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

- กลุมเปาหมายตางๆ ในการเผยแพรประชาสัมพนัธ 

- ประชาชนทัว่ไป 

 
ยุทธศาสตรสํานกังาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ
เปาประสงค :  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโครงการฯ ให เปนระบบครบวงจร สนอง

พระราชดําริไดอยางถกูตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
กลยทุธ : 
1. ศึกษารวบรวมและทบทวนแนวพระราชดําริ 

2. เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการบรหิารจดัการโครงการฯ 

3. สรางและพฒันาเครือขายการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

4. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนถิน่องคกรเอกชนและประชาชน  

 2.  ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําร ิ
เปาประสงค :  

 สํานักงาน กปร. เปนศูนยกลางองคความรู การพัฒนาตามแนวพระราชดําริและโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
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 เผยแพรและขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริและโครงการฯ ไปสูกลุมเปาหมายให

กวางขวาง และไปสูระดับสากล 
กลยทุธ : 
1. จัดทาํระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดาํริ 

2. การคนหาและพัฒนาตวัแบบความสาํเรจ็ 

3. การขยายผลและสรางเครือขายองคความรู 

4. ประชาสมัพันธเชิงรุกเพือ่เสริมสรางความเขาใจ 

 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร 
เปาประสงค :  สํานักงาน กปร. เปนองคกรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ

ดําเนนิงานสนองพระราชดาํริอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ บุคคลกรมีคุณภาพชวีิตการทาํงานที่ดี มีความฉลาดทางคุณธรรม 
กลยทุธ : 
1. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ 

2. พฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Scorecard) 

3. พฒันาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

4. เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสารสนเทศ 

5. พฒันาระบบการบริหารจัดการความรู 

6. พฒันาระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

การบรหิารแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
1. การจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 
2. การอํานวยการกํากับดูแล 

3. การติดตามประเมินผล   

 การรายงานผล 

 การติดตามผล 

 การประเมนิผล 

4. การประชาสมัพันธ 
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สรุปการวพิากษ 
“แผนยุทธศาสตรสาํนักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556” 

วันจันทรที่ 14 กันยายน 2552  เวลา 13.30 – 15.00 น. 
ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 
####################################### 

 
สรุปผลการวพิากษกลุมที ่1  (หองเพชรบุรี 1) 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การพฒันาการดาํเนินงานสนองพระราชดําริ 

วิทยากรนําการวิพากษ : 

- นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร วิศวกรใหญทีป่รึกษาวิชาชพีเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน 

- ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ สํานกัราชเลขาธิการ 

- นายเกรียงศักดิ์ หงษโต รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ผูดําเนนิการวพิากษ :  

- ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ   ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ   สํานักงาน กปร. 

สรุปประเด็นสําคัญ  

 วัตถุประสงคของยทุธศาสตร 
- เนนกระบวนการบริหารจัดการโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปนระบบครบวงจร 
- สามารถสนองพระราชดําริไดอยางถกูตอง ครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพสูง 

 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาการดําเนนิงานสนองพระราชดาํร ิ

1)  ศึกษารวบรวมและทบทวนแนวพระราชดําร ิ
- ศึกษารวบรวมและทบทวนแนวพระราชดาํริ 

- ทบทวนการดําเนนิงานสนองพระราชดาํริใหถูกตอง ครบถวน และมีประสิทธิภาพ 

- จัดระบบหมวดหมู  จัดลําดับความสําคญั วิเคราะหปญหา แกไข 

2)  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- มุงเนนผลลพัธและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

3)  การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 
- เสริมสรางและสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ 

- สรางและพฒันาเครือขายพันธมิตร 

- สรางระบบการประสาน รวมวางแผนและดําเนนิงาน 
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4)  การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และประชาชน 
- สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน เขามามี

บทบาทและสวนรวมในการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกขั้นตอน ทั้งในการรวมคิด รวม

จัดทําแผน รวมดําเนนิงาน รวมติดตาม และรวมบํารุงรักษา 

 
สรุปประเด็นการวิพากษกลุมที่ 2  (หองเพชรบุร ี2) 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดาํร ิ

วิทยากรนําการวิพากษ : 

- นายพงศธร สัจจชลพนัธ รองผูวาราชการจังหวัดจนัทบุรี 

- จาเอกเขียน สรอยสม ปราชญชาวบาน 

- นายเสกสรร สิทธาคม หนงัสือพมิพสยามรัฐ 

ผูดําเนนิการวพิากษ  :   

- นายสายเมือง  วิรยศิริ   รองเลขาธิการ กปร. 

สรุปประเด็นสําคัญ 

   การวเิคราะหสถานการณในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
พิจารณาเพิ่มเติมปจจัยสนับสนุนหรือโอกาสในการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนว

พระราชดําริ ไดแก 

o กฎหมายหรือระเบียบเกีย่วกับการกระจายอํานาจ/หนาที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โดยเฉพาะเรื่องการสงเสริมอาชีพแกราษฎร 

o กฎหมายหรือระเบียบเกีย่วกับการปฏิรูปการศึกษา ซึง่เปดโอกาสใหมกีารจัดทาํหลกัสูตร

เฉพาะของทองถิน่ 

  กลยทุธการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําร ิ
o ควรมีระเบียบในการคนหาและพัฒนาตนแบบแหงความสําเร็จ ไมใชตางคนตางทํา ไรทิศทาง 

o แนวทางคนหาและพัฒนาตนแบบแหงความสําเร็จ ไดแก  

  -  การสรางแรงจูงใจใหทองถิ่นเขามามีบทบาทสําคัญ 

  -  การทําบนัทกึขอตกลงกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

  -  การหาพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพเพื่อจัดตั้งเปนศูนยเรียนรู 

o การประสานแผน/งบประมาณ และเครือขายในการขับเคลื่อนขยายผลและการประชาสัมพนัธ 
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o การใช “ตัวบุคคล” ระดับ “รากหญา” (แทนที่จะเปนหวัหนาสวนราชการ) เปนสื่อในการ

ประชาสัมพันธ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ (เลาปากตอปาก) ขยายไปสูระดบัชุมชน เปนลาํดับๆ 

o การอบรมเยาวชน ในวงกวาง และบอยครัง้ 

o ใช “ปราชญชาวบาน” ใหเกดิประโยชน 

o สวนราชการตองสนับสนุนปราชญชาวบานใหสามารถอยูได 
o มีการติดตาม/ประเมนิผลผูนาํแนวพระราชดําริไปปฏิบัติ เพื่อชวยแกไขปญหา และใหขวัญ

กําลังใจ 

  ขอคิดเหน็จากผูเขารวมประชุมกลุมฯ 
 คุณสมบัติของตนแบบ/ผูนาํชุมชน ที่จะตองมี คือ 

  -  ศรัทธา 

  -  คุณธรรม 

 การสื่อโดยใช “ภาษาถิน่” 

 เนื้อหาตองถกูตอง (คาดหวังวาสํานักงาน กปร. จะเปนหลักเรื่องความถูกตองของขอมูล) 

 ผูส่ือตองเขาใจชัดเจน และถายทอดไดถูกตอง 

 รูปแบบการสื่อสารประชาสมัพันธตองโดนใจ มีความแตกตาง 

 กลุมเปาหมายการเผยแพรขยายผลตองชัดเจน 

 ชวงเวลาของการสื่อสาร และวิธีการสื่อสาร ควรมีความสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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สรุปการบรรยาย เรื่อง 
“แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร”ิ 

โดย 
นายเฉลมิเกยีรติ  แสนวิเศษ 

เลขาธกิารคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
วันอังคารที ่15 กันยายน 2552  เวลา 09.00 – 09.30 น. 

ณ หองเพชรบุรี 1-2 โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวดัเพชรบุร ี
....................................................... 

 
 การประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตรเมื่อวานนี้ มีประเด็นที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

สํานักงาน กปร. เปนอยางมาก ซึ่งสํานักงาน กปร. จะรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ในวันนี้จะเปนการประชุมเร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ กระผมขอเริ่มโดยการกลาวถึงผลการดําเนินงาน พรอมยกตัวอยางประเด็นปญหาที่

ผานมาใหทานไดพิจารณา และนําไปอภิปรายตอในการประชุมแบงกลุมในชวงบาย 
 

 หลักการดําเนินงานสนองพระราชดําริที่ผานมาของสํานักงาน กปร. สรุปไดดังตอไปนี้ 

- พระราชดําริที่พระราชทานเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงาน สํานักงาน กปร. จะทําการศึกษา

ขอมูล ขอเท็จจริง และนําไปสูการจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ซึ่งแบบฟอรมการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการพระราชทานพระราชดําริไวอยางครบถวน

สมบูรณ  

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนโครงการที่มีการบูรณาการหลายหนวยงาน สํานักงาน 

กปร. จะนําพระราชดําริมาแปลงเปนแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาปญหาอยางครอบคลุม ไมไดแกไขปญหา

เฉพาดานใดดานหนึ่ง จากนั้นจึงวิเคราะหวาเกี่ยวของหรือสอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด

 - เปาหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ ชวยราษฎรที่ประสบปญหาเพื่อใหมี

ศักยภาพในการที่จะพึ่งตนเองได เปนลักษณะของการเสริมงานของหนวยงานภาครัฐใหสามารถชวยเหลือ

ราษฎรไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง 

- การดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตองมีความรวดเร็ว ประหยัด ใชเทคโนโลยีที่

เรียบงายและเหมาะสม 

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของราษฎร ต้ังแต

เร่ิมดําเนินการจนถึงการใชประโยชนเมื่อโครงการแลวเสร็จ 
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 ความสาํเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
- โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมีความหลากหลายและกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ 

- ประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวน 1,023,868 ครัวเรือน  

9,529 หมูบาน 

- พื้นที่การเกษตรจํานวน 19,786,002 ไร  ไดรับน้ําจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในชวงฤดูฝน สําหรับชวงฤดแูลงสามารถสงน้าํชวยพืน้ทีก่ารเกษตรไดจํานวน 4,384,042 ไร 

- โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริสามารถชวยฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติ และรักษา

ส่ิงแวดลอม เชน ดานปาไม ดานดนิ ดานน้ํา เปนตน 

- แนวพระราชดาํริไดรับการยอมรับ มีการนาํไปดําเนนิการโดยหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมทัง้ไดรับการยอมรับในระดับสากล ตัวอยางเชน องคการสหประชาชาติไดนําแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงไปตพีิมพเผยแพรใหทั่วโลกไดเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิจะสอดแทรกอยูในแผนยุทธศาสตร

ฉบับนี้ กระผมขอสรุปใหเห็นเดนชัด ดังนี ้

1. พระราชดําริ คือ ข้ันตอนการรับพระราชดําริ 

2. ประมวลหรือรวบรวมพระราชดําริใหครบถวน ซึ่งในขั้นตอนที ่1 และ 2 จะปรากฏอยูในแบบฟอรม

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ กปร. จงึขอความรวมมอืหนวยงานระบุรายละเอียดในแบบฟอรม

ใหครบถวน สํานักงาน กปร. จะเปนแกนกลางในการรวบรวมและเผยแพรบนเว็บไซตใหหนวยงาน

ไดใชประโยชนตอไป  

3. หนวยงาน (กรม) จัดทาํโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ  

4. เสนอกระทรวงตนสังกัดพิจารณากลัน่กรอง ทั้งนี้ เพื่อใหกระทรวงรับทราบ จะไดต้ังงบปกติรองรับ

โครงการฯ ในปที่ 2 ซึง่เรื่องนี้มีความสําคญัมาก ในสวนของรายละเอียดจะไดใหผูแทนสํานัก

งบประมาณชีแ้จงในชวงตอไป 

5. เสนอสํานักงาน กปร. พิจารณา/วิเคราะหโครงการ 

6. เสนอนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ 

7. สํานักงาน กปร. แจงสํานักงบประมาณ และหนวยงานที่เกีย่วของ 

8. หนวยงานปฏิบัติเบิกจายงบประมาณ และปฏิบัติตามแผนงาน 

9. สํานักงาน กปร. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อดูวามีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง จะ

ไดดําเนินการแกไขใหโครงการสําเร็จลุลวง 

10. จัดทํารายงานทูลเกลาฯ ถวาย 
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 จากขั้นตอนการดําเนินงานที่กลาวมาขางตน สํานักงาน กปร. ไดแบงเปน 4 กลุมยอย ไดแก กลุมที่ 1 

พระราชดําริและฎีกา กลุมที่ 2 การประสานจัดทําโครงการ กลุมที่ 3 การติดตามประเมินผล และกลุมที่ 4 การ

เผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อใหทานทั้งหลายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการปฏิบัติจริง ซึ่ง

สํานักงาน กปร. ไดยกตัวอยางปญหามาเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาของทานทั้งหลาย และหวังวา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุมในวันนี้จะไดเร่ิมใชในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในปงบประมาณตอไป 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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สรุปการเสวนา เรื่อง 
“แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร”ิ 

วันอังคารที ่15 กันยายน 2552 
ณ หองเพชรบุรี 1-2 โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวดัเพชรบุร ี

....................................................... 
ผูรวมเสวนา : 

- นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร  วิศวกรใหญทีป่รึกษาวิชาชพีเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน 

- ดร.อรสุดา เจริญรัถ   ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ  สํานกัราชเลขาธกิาร 

- นายปรีชา วลพีิทกัษเดช   รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

- นายดาํรงชยั พุมสงวน   ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข กระทรวงมหาดไทย 

- น.ส.พรพมิล ธรีะธัญโญภาส  นักวิเคราะหงบประมาณ ชาํนาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ 

- นางสวุรรณา พาศิริ   ผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. 
ผูดําเนินการเสวนา :  

- ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ   ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ  สํานักงาน กปร. 

 

♦ สรุปประเด็นการเสวนาของ นางสวุรรณา พาศิร ิ
 กลาวถึงแนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสํานักงาน กปร. ดังนี ้
 

1. ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
1.1  แนวพระราชดําร ิไดมาจาก :  

- การตามเสด็จฯ โดยตรงของสํานักงาน กปร.  

- เจาหนาที่ของหนวยงานราชการ หรือผูที่ติดตามเสด็จฯ ไดรับทราบความตามพระราชดําริ แลวแจง

ตอผูบังคับบัญชาตามลาํดับ  

- ทรงรับเปนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ (กรณีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกา) 

1.2  ฎกีา หมายถงึ คํารองทุกขที่ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และพระบรมวงศ 

เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง ๆ เชน ขาดแคลนถนน / น้ํา / ไฟฟา ฟนฟูส่ิงแวดลอม ไมไดรับ

ความเปนธรรมในเรื่องที่ดินทํากนิ หรือตองการอาชีพ เปนตน 
 

รูปแบบและวิธีการทลูเกลาฯ ถวายฎกีา 
1) การทูลเกลาฯ ถวายอยางเปนทางการผานสํานักราชเลขาธิการ 

2) การทูลเกลาฯ ถวายในเวลาเสด็จพระราชดาํเนนิผานหรือเสด็จพระราชดําเนนิเยีย่มเยียนราษฎรใน

ภูมิภาคตางๆ 
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กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณฎีีกา 
จากการประชุมระหวางสํานกัราชเลขาธิการ สํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไดมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานไมเกนิ 1 ป โดยนับต้ังแตสํานกังาน กปร. ไดรับเร่ืองจากสาํนัก

ราชเลขาธิการ จนถึงขั้นตอนการสรุปขอมูลเสนอสํานักราชเลขาธิการ 

 ขั้นตอนและระยะเวลาของสํานกังาน กปร. 
 ข้ันตอนที ่1 

เมื่อไดรับหนังสือจากสํานักราชเลขาธกิารแลว สํานักงาน กปร. จะแจงใหหนวยงานที่เกีย่วของ (ภายใน 

8 วันทําการ) พิจารณาและเสนอแนะขอคิดเห็นพรอมแนวทางในการใหความชวยเหลือ 

 ข้ันตอนที ่2 

 ประมาณ 1 เดือน หลังจากสงหนังสือแลว จะจัดสงเจาหนาที่ของสํานกังานเขารวมตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในพื้นที่รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 ข้ันตอนที ่3 

 หนวยงานสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมแนวทางในการใหความชวยเหลือสงมายังสาํนกังาน 

กปร. ภายในระยะเวลาที่กาํหนด ดังนี ้

- กรมชลประทาน 90 วัน 

 - กรมอุทยานฯ 60 วัน 

 - กระทรวงมหาดไทย 15 วนั 

 - หนวยงานอืน่ๆ 30 วัน 

 ข้ันตอนที ่4 

 เมื่อไดรับขอมลูจากหนวยงานครบถวนแลว สํานกังาน กปร. จะจัดทําสรุปขอมูลเสนอสาํนกัราชเลขาธกิาร 

โดยมีกรอบระยะเวลา 40 วนั นับจากไดรับหนงัสือของหนวยงานฉบบัสุดทาย 
 

2. การประสานการจัดทาํโครงการและการวิเคราะหโครงการ  
 เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบพระราชดําริแลว ใหจัดทํารายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ พรอมทั้งกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายเสนอมายังสํานักงาน กปร. (ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534) โดยจัดแบงโครงการไวเปน 4 ประเภท ไดแก 

 โครงการประเภทที ่1 

 เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีลักษณะเปนงานดานวิชาการ เชน โครงการประเภทเพื่อ

การศึกษา คนควา ทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย และโครงการใดๆ ที่สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
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ไดภายใน 1 ป ซึ่งโครงการประเภทนี้ กปร. สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการ และงบประมาณคาใชจายตาม

โครงการไดทั้งหมด เพื่อใหดําเนินงานไดทันที 

 โครงการประเภทที ่2 

 เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีลักษณะเปนโครงการพัฒนาดานตางๆ โดยทั่วไป ซึ่ง

สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายในไมเกิน 6 ป ซึ่งโครงการประเภทนี้ กปร. สามารถอนุมัติงบประมาณ

คาใชจายใหสามารถเริ่มงานไดทันทีในปแรก สวนปตอๆ ไป หนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการเสนอขอ

งบประมาณไปตามปกติ 

 โครงการประเภทที่ 3 

 เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีลักษณะเปนโครงการใหญที่ใชเวลาดําเนินงานเกนิกวา 6 ป

ข้ึนไปจึงแลวเสร็จ ซึ่งโครงการประเภทนี้ กปร. สามารถอนุมัติงบประมาณได สวนหนึ่ง เพื่อใหเร่ิมงานไดทันที 

หรือพิจารณาอนุมัติเฉพาะแตแผนงาน / โครงการเทานั้น สวนงบประมาณใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของนั้น ๆ 

ดําเนินการของบประมาณไปตามระบบปกติ 

 โครงการประเภทที ่4 

 เปนแผนงาน โครงการ หรือกจิกรรมอื่นใด ที่มีพระราชประสงคใหดําเนนิการ ซึ่งโครงการ 

ประเภทนี ้กปร. หรือประธาน กปร. อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณคาใชจายไดตามความ

เหมาะสมในทกุกรณี 
 

 การวิเคราะหโครงการ 
 เมื่อหนวยงานจัดทําโครงการฯ เสนอของบประมาณ สํานักงาน กปร. จะพิจารณากลั่นกรองและ

นําเสนอ กปร. พิจารณา โดยมีหลกัเกณฑการวิเคราะหโครงการ ดังนี ้

1) ความสอดคลองกับพระราชดําริ 

2) พื้นที่ดําเนนิการ 

• กรณีอยูในพืน้ที่ปาไม ตองไดรับอนุญาตจากกรมอทุยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช หรือ กรม

ปาไม  

• กรณอียูในพืน้ที่ราษฎร ตองไดรับความยินยอมจากราษฎร 

• กรณีอ่ืนๆ ตองไดรับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจาของพืน้ที ่

 3) ความพรอมของหนวยงานที่จะดําเนินการ มีแผนการดําเนนิงานที่ชดัเจน 

 4) การมีสวนรวมของราษฎรในพืน้ที่โครงการ 

 5) ความซ้าํซอนของแผนงาน/โครงการ กับโครงการที่ดําเนินการโดยใชงบประมาณจากแหลงอื่น 

 6) ประโยชนทีไ่ดรับ 
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 การอนุมัติโครงการ 

กปร. หรือประธาน กปร. (นายกรัฐมนตรี) จะเปนผูพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและวงเงิน

งบประมาณที่แตละหนวยงานเสนอขอมา เมื่อไดรับการอนุมัติแลว สํานักงาน กปร. จะแจงใหทุกหนวยงานที่

เกี่ยวของทราบโดยทันที พรอมทั้งแนบแบบรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานรายงานผลตามไตรมาส 
 

3. การติดตามประเมินผลโครงการ 
สํานักงาน กปร. มีหนาที่ติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในกรณีของการประเมินผลโครงการฯ นั้น มี

มติ ครม. และคําสั่ง กปร. ที่เกี่ยวของ ระบุไววา 

- การประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนหนาที่ของสํานักงาน กปร. 

เทานั้น 

 - หากหนวยราชการใดมีความประสงคจะประเมินผลโครงการในสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาผลการดําเนินงานของสวนราชการนั้นๆ ใหขออนุมัติจากสํานักงาน กปร. กอน 

 สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ ของสํานักงาน กปร. จะมี 3 รูปแบบคือ 

1) ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ รายไตรมาส โดยกลุมแผนงาน  

2) ติดตามผลการดําเนินงานประจําป โดย กลุมประสานงานโครงการทั้ง 4 ภาค 

3) ติดตามผลการดําเนินงานเปนกรณี ไดแก โครงการฯ ที่สําคัญและอยูในความสนพระทัย หรือเปน

โครงการที่องคมนตรี มีนโยบายใหติดตาม หรือสํานักงาน กปร. เห็นวามีความจําเปนเรงดวน หรือเปนเรื่อง

เฉพาะ เชน ผลงานการศึกษา ทดลอง และวิจัยของศูนยศึกษาฯ โดย กลุมประสานงานโครงการทั้ง 4 ภาค และ 

กลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
 

4. การขยายผลและเผยแพรประชาสัมพันธ 
แนวทางหลักในการขยายผลของสํานกังาน กปร. คือ เพื่อสรางองคความรูที่สมบูรณและเพื่อสราง

เครือขาย 

 4.1 การสรางองคความรูที่สมบูรณ โดยการศึกษา ทดลอง วิจัยที่สอดคลองกับพระราชดําริและภูมิ

สังคม และการสงเสริมขยายผลไปยังพื้นที่เปาหมาย ไดแก ภายในศูนยศึกษา รวมถึงพื้นที่เกษตรกรโดยตรง ณ 

หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานขยายผล เพื่อนําเสนอผลสําเรจ็ของศนูยฯ 

และนําเสนอหลักสูตรการฝกอบรมใหกลุมเปาหมายไดรับทราบและนําไปขยายผลตอไป ซึ่งกลุมเปาหมายดังกลาว 

ไดแก หนวยงานราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดที่ศูนยศึกษาฯ ต้ังอยู รวมถึงสื่อมวลชน

ทองถิ่น 
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4.2 การสรางเครือขาย ไดแก เครือขายเกษตรกรตัวอยาง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และ

หนวยงานภาคีที่รวมดําเนนิงานโครงการฯ 

สําหรับการเผยแพรประชาสมัพันธของสํานักงาน กปร. มีรายละเอยีดขั้นตอนดังนี ้

1) ศึกษาขอมูลของกลุมเปาหมาย 

2) วางแผนการประชาสัมพนัธ  เชน ส่ือโทรทัศน วิทย ุส่ิงพิมพ 

3) เตรียมรายละเอียดของโครงการตางๆ 

4) เตรียมการดานบุคลากร และงบประมาณในโครงการ 
5) ดําเนนิงานตามแผนโครงการ 
6) ติดตามและประเมินผล 

ตัวอยางการประชาสัมพันธที่ผานมา เชน จัดแถลงขาว จัดสื่อมวลชนสัญจรดูงานในพื้นที่โครงการฯ 

จัดทํารายการวิทยุ ชุด “สืบสานงานพัฒนากับสํานักงาน กปร.”  จัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “รอยไทยดวย

ดวงใจ” จัดทํารายการโทรทัศน “ เที่ยวไทยไปดูงานสืบสานการพัฒนากับสํานักงาน กปร.” จัดพิมพหนังสือ 

เอกสารเผยแพรโครงการฯ รวมถึงแผนพับ โปสเตอร และวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตน 
 

นอกจากนี้  ยังไดกลาวถึงประเด็นสําคัญในคูมือการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ดังนี้ 

• ข้ันตอนในการดําเนินงานตางๆ เปนไปตามรายละเอียดในคูมือฯ และย้ําวาโครงการที่จะเสนอขอ

งบประมาณจาก กปร. ตองเปนโครงการทีม่ีพระราชดําริใหม หรือมีพระราชดําริเพิม่เติมในกรณีเปนโครงการเกา 

ซึ่ง กปร. จะอนุมัติงบประมาณเฉพาะปแรกเทานัน้ หากโครงการนั้นๆ มีระยะเวลาดําเนนิการหลายป จะตองตัง้

งบประมาณปตอๆ ไป ไปยังสํานักงบประมาณ 

• แบบขอรับการสนับสนนุงบประมาณ 

-  ในกรณีที่มีแผนการดําเนนิการเกนิ 1 ป  ตองกรอกขอมลูใหครบถวนจนกวาโครงการจะแลวเสร็จ 

เพื่อใหสํานกังบประมาณตั้งงบประมาณรองรับในปตอๆไป 

- ในกรณีทีโ่ครงการมีผลกระทบตอประชาชน จะตองจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

• แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตองสงใหสํานกังาน กปร. เปนรายไตรมาส เมื่อโครงการไดรับอนุมัติเงนิงวดแลว โดยรายงานผลการ

ดําเนนิงานตามจริง เชน ยังไมไดเร่ิมกอสราง/แลวเสร็จรอยละ 20 เปนตน รวมทั้งแจงเหตุผลที่การดําเนนิการไม

เปนไปตามแผนทีก่ําหนดไว และปญหาที่เกิดจากการดําเนินการ 
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♦ สรุปประเด็นการเสวนาของ นายเทอดศักด์ิ บุณยขจร 
 ไดนําเสนอประเด็นเรื่อง การดําเนินงานกรณีฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือของราษฎร ในสวน

ของกรมชลประทาน ประสบปญหาเกี่ยวกบักรอบระยะเวลาดําเนนิงาน ซึง่มีสาเหตจุากปจจยัตางๆ ไดแก 

- ข้ันตอนสารบรรณ 

- การประสานกบัผูรองฎีกา บางครั้งเกิดปญหา เนื่องจากที่อยูอาศัยของผูรองฎีกาอยูในทีห่างไกล 

ไมสะดวกในการเดินทางมาใหขอมูล หรือถาเปนกรณขีาราชการเปนผูรองฎีกา จะไมยอมมาใหขอมูล เปนเหตุ

ใหการพิจารณาฎีกาลาชา 

- ฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูฝน จะมีความยากลําบากในการเดินทางไปพบผูรองฎีกาหรือสํารวจ

ขอเท็จจริง 

- บุคลากร/เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (ของสวนราชการ) มีไมเพียงพอ 

- การบูรณาการหลายหนวยงาน ไมมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาไป

สํารวจขอเท็จจริง เกิดความซ้ําซอน ทาํใหหนวยงานในพื้นที่ตองเขาไปสํารวจพืน้ทีห่ลายครัง้ เสียเวลา 

- ความขัดแยงในพืน้ที ่ระหวางผูรองฎีกากับผูเสียผลประโยชนในพืน้ที ่

- ที่ดินหรือพื้นทีดํ่าเนนิงาน อยูในเขตปาสงวนฯ หรืออุทยานแหงชาติ ตองดําเนินการตามขั้นตอน

กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 

- ข้ันตอนการออกแบบกอสราง ตองมีความละเอยีดรอบคอบ ไมสามารถเรงรัดดําเนนิการได 

- การประสานขอมูลและอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณาโครงการระหวางหนวยงานสวนกลาง

กับหนวยงานภูมิภาคในพืน้ที ่

  
ขอเสนอแนะการดําเนินงานฎกีา 

- สํานักงาน กปร. ควรประสานกรมชลประทานและหนวยงานที่เกีย่วของ เชน กรมอุทยานฯ 

จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิน่ เขาพืน้ที่ตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมกัน จะชวยลดระยะเวลาการพิจารณา

ฎีกาลงได 

- กรณพีื้นที่ดําเนินงานอยูในเขตปาไม ควรใหกรมชลประทานและกรมอุทยานฯ พิจารณาแนวทาง

ที่เปนไปไดรวมกัน แลวเสนอใหสํานกังาน กปร. พิจารณาเพื่อแจงสํานกัราชเลขาธกิารทราบตอไป 

- การพิจารณาจัดทําโครงการ ควรตรวจสอบขอมูลอยางรอบดาน ทั้งที่ต้ังโครงการ ภูมสัิงคม ผูรอง

ฎีกา ผูมีสวนไดสวนเสีย และอ่ืนๆ เชน อุทกวิทยา เปนตน 

- เจาหนาที่ผูปฏิบัติของหนวยงานที่เกีย่วของควรมีการประสานงานใกลชิด ไมใชรอการรายงาน

ขอมูลที่เปนเอกสารลายลกัษณอักษรเทานั้น 
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♦ สรุปประเด็นการเสวนาของ นายปรีชา วลพีิทักษเดช 
 ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ตามกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ไดแก 

พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ปา

อนุรักษประมาณ 70 ลานไร ปจจุบันกรมอุทยานฯ ไดจัดตั้งสํานักสนองงานพระราชดําริ รับผิดชอบดูแล

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสวนกลาง สําหรับสวนภูมิภาคไดมอบหมายให 

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 1-16 รับผิดชอบ 
  

สําหรับการดําเนินงานกรณีฎีกาในสวนที่กรมอุทยานฯ รับผิดชอบนั้น สามารถจําแนกเปน 2 ประเภท

ใหญๆ ไดดังนี้ 
1. ฎีกาเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของประชาชนในเขตพื้นที่อนุรักษ 

แนวทางแกไขสําหรับกรณีนี้คือ ยึดตามมติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย. 2541 ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ 

- ถาสํารวจการถือครองที่ดินแลวพบวา ราษฎรอยูในที่ดินนั้นมากอนประกาศเปนเขตพื้นที่

อนุรักษ ใหราษฎรไดรับสิทธิตามที่พึงมีพึงได แตทั้งนี้ตองไมมีการขยายที่ดินเพิ่มและไมมีการโอนเปลี่ยนแปลง

สิทธิ 

- ถาสํารวจการถือครองที่ดินแลวพบวา ราษฎรเขามาอยูในที่ดินภายหลังจากประกาศเปนเขต

พื้นที่อนุรักษ ตองอพยพราษฎรออก แตสวนราชการตองจัดหาที่ดินและโครงสรางพื้นฐานรองรับ แตในทาง

ปฏิบัติทําไดยาก เนื่องจากไมสามารถจัดหาพื้นที่รองรับได 

2. ฎีกาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสรางพื้นฐาน เชน ขอใหมีการพัฒนาแหลงน้ํา 

กอสรางถนน หรือขยายเขตไฟฟาในเขตพื้นที่อนุรักษ ซึ่งตามหลักกฎหมายไมสามารถทําได แตมีขอยกเวน 

(ตามมาตรา 19 ของ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติฯ และมาตรา 38 ของ พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปาฯ) คือ ถา

เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการดูแล คุมครอง รักษาเขตพื้นที่อนุรักษนั้น สามารถดําเนินการได ซึ่งตอง

พิจารณาเปนรายกรณี 

อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบขอหารือของกรมอุทยานฯ เมื่อป 2546 สรุปความวา 

ถาเปนการกอสรางแหลงน้ําขนาดใหญในเขตพื้นที่อนุรักษ ไมสามารถใชขอยกเวนดังกลาวได ตองนําเรื่องเขาสู

กระบวนการขอเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอนุรักษกอนจึงจะดําเนินการได ซึ่งคงจะตองใชระยะเวลาพอสมควร 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับฎีกาประเภทที่ 2 คือ ใหหนวยงานที่จะดําเนินการในเขตพื้นที่อนุรักษ เชน 

กรมชลประทาน เสนอโครงการพัฒนาแหลงน้ํา โดยลดระดับเก็บกักน้ําลงตามสภาพที่เปนจริง ไมใชระดับสูงสุด 

เพื่อใหพื้นที่ที่จะถูกน้ําทวมมีจํานวนนอยลง การดําเนินการในขั้นตอนเพิกถอนพื้นที่ก็จะทําไดงายและเร็วขึ้น 
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หรืออีกกรณีหนึ่งคือ ระบุพื้นที่หรือพิกัดที่แนนอนของพื้นที่ถูกน้ําทวม จะทําใหสามารถลดขั้นตอนการสํารวจของ

กรมอุทยานฯ ลงได จะชวยยนระยะเวลาไดสวนหนึ่ง 

♦ สรุปประเด็นการเสวนาของ นายดาํรงชัย พุมสงวน 
 ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดําเนินงานสนองพระราชดําริของกระทรวงมหาดไทยใน 2 ประเด็นใหญๆ คือ 

1. กลไกสนบัสนนุการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดแก ราชการสวนภูมิภาค 

ซึ่งก็คือผูวาราชการจังหวัด แตที่ผานมาประสบปญหาบางประการคือ 

- มีการโยกยายผูวาราชการจงัหวัดบอยครั้ง ทําใหงานหรือนโยบายไมมีความตอเนื่อง 

- ผูวาราชการจงัหวัดบางราย มคีวามรูความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เขาใจวาเปนของสูง ไมสามารถเขามายุงเกี่ยวได 
ขอเสนอแนะ : 

- ใหหนวยงานทีร่วมดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในจงัหวัด ใชแผนเปนหลกัใน

การประสานงานกับผูวาราชการจังหวัด อยายึดติดที่ตัวบุคคล 

- ใหดึงผูวาราชการจังหวัดเขามามีสวนรวมตัง้แตเร่ิมตนโครงการ เพื่อใหเกดิความรูความเขาใจที่

ถูกตองและเหน็ความสําคัญของโครงการ จะไดเรงรัดการดําเนนิงานโครงการใหสําเร็จลุลวงโดยเร็ว 

- กระทรวงมหาดไทยมีงบประมาณในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งสามารถนาํมาใช

สนับสนนุการดําเนนิงานโครงการฯ หรือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรทีทู่ลเกลาฯ 

ถวายฎีกาได 
 

2. การดําเนินงานเกีย่วกบัฎกีาและเรื่องรองทุกข 
 จากสถิติในป 2551 กระทรวงมหาดไทยไดรับฎีกาและเรื่องรองทกุขเปนจํานวนถงึ 11,462 เร่ือง ซึง่

กระทรวงมหาดไทยไดดําเนนิการโดยสั่งการใหทกุจังหวดั แตงตั้งคณะกรรมการทีม่ีรองผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธาน เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับฎีกาและเรื่องรองทุกขเปนการเฉพาะ หนวยงานตางๆ สามารถประสานมาที่

คณะกรรมการชุดนี้ไดโดยตรง แตปญหาที่พบโดยเฉพาะกรณีฎีกากคื็อ 

- ไมมีการประสานงานกนัระหวางหนวยงานที่เกีย่วของในการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง ทาํให

เกิดความซ้าํซอนและเสียเวลา 

- ขอมูลจากหนวยงานในภูมภิาคและสวนกลางที่รับผิดชอบฎีกาไมสอดคลองกัน เชน ฎีกาเรื่อง

แหลงน้ํา ซึ่งอาจเกิดจากปญหาการประสานงาน เปนเหตุใหการพิจารณาฎีกาลาชา 
 ขอเสนอแนะ : 

- ควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานกบัจังหวัดในการลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อใหทุก

หนวยงานทีเ่กีย่วของไดไปลงพืน้ทีพ่รอมกนั เปนการประหยัดเวลา 
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- ควรจํากัดขอบเขตการพิจารณาฎีกาของจงัหวัดเฉพาะเรือ่งขอมูลพืน้ฐาน เชน ทะเบยีนราษฎร 

การประกอบอาชีพ เทานัน้ ไมตองลงลึกในรายละเอียดเชงิเทคนิค 

  

♦ สรุปประเด็นการเสวนาของ ดร.อรสุดา เจริญรถั 
 กลาวถึงการประชุมในครั้งนี้วา มีสวนสําคัญในการสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน ถือเปนโอกาสที่

ทุกหนวยงานที่รวมดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจะนําเสนอปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวิสัยทัศนของสํานักงาน 

กปร. ในสวนของสํานักราชเลขาธิการจะนําผลที่ไดจากการประชุมวันนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับฎีกาในโอกาสตอไป พรอมนี้ไดเสนอความเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

- สํานักราชเลขาธิการใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในประเด็นตางๆ เชน ความยั่งยืนของโครงการ ผลที่เกิดกับคุณภาพชีวิตของราษฎร เปนตน ในการนี้ ขอความ

รวมมือทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งทางสํานักราชเลขาธิการจะไดทําเปน

รายงานทูลเกลาฯ ถวายตอไป 

- ผลการดําเนินงานกรณีฎีกาในภาพรวมมีแนวโนมดีข้ึน เปนผลจากการประชุมหารือรวมกันหลาย

คร้ังระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินงานฎีกาลดลงจากเรื่องละประมาณ 3 ป 

เหลือเพียง 9 เดือน 

- ฎีกาที่ติดขัดปญหาเรื่องกฎหมายหรือระเบียบ สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อ

ทรงทราบ ทรงเขาพระทัย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองรวมกันคิดหาวิธีการบรรเทาความเดือดรอนของ

ราษฎรโดยไมขัดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 

- ในการดําเนินงานฎีกาหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จําเปนตองมีการบูรณาการรวมกัน

หลายหนวยงาน ไมสามารถสําเร็จไดดวยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังนั้น จึงจําเปนตองแสวงหามาตรการ

หรือแนวทางที่จะทําใหการทํางานรวมกันของทุกหนวยงานมีความเปนเอกภาพ 

- เนนย้ําใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน ต้ังแตการรวมคิด รวม

วางแผน รวมปฏิบัติ และรวมติดตามประเมินผล 

 

♦ สรุปประเด็นการเสวนาของ นางสาวพรพมิล ธีระธัญโญภาส 
 ไดเสนอความคิดเห็นวาหนวยงานราชการที่ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจะตอง

ศึกษาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2546 ใหเขาใจอยางถองแท เพื่อใหการดําเนินงานโครงการฯ โดยเฉพาะกระบวนการงบประมาณมีความ
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รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พรอมนี้ ไดอธิบายและเสนอแนะเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานดานงบประมาณโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ดังตอไปนี้ 

- หากหนวยงานมีการประสาน/บูรณาการแผนใหชัดเจน จะทาํใหการของบประมาณโครงการฯ ไม

ซ้ําซอนกับงบปกติของหนวยงาน 

- หนวยงานทีเ่สนอของบประมาณโครงการฯ มาที่สํานกังาน กปร. ขอใหจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการมาดวย เพื่อใหสํานักงาน กปร. มีขอมูลประกอบการพิจารณา 

- สํานักงาน กปร. ควรพิจารณาความพรอมของโครงการฯ ในทุกมิติกอนนําเสนอประธาน กปร. เพื่อ

พิจารณาอนุมติั 

- หนวยงานควรจัดทําประมาณการคาใชจายใหละเอยีดชัดเจน จะชวยใหสํานักงบประมาณสามารถ

พิจารณาอนุมติัเงินงวดไดเร็วขึ้น เนื่องจากที่ผานมาโครงการของบางหนวยงานมเีฉพาะกิจกรรมหลักๆ 

- เกณฑการพิจารณาของสํานักงบประมาณ จะพิจารณาดังนี ้

1) รายละเอียดคาใชจายตรงกบัที่ กปร. อนุมติัหรือไม 
2) คาใชจายเปนไปตามมาตรฐานหรือไม 
3) มีการจําแนกประเภทคาใชจายถกูตองหรือไม (เชน งบบุคลากร งบดาํเนนิงาน งบลงทนุ) 

4) วัสดุ/อุปกรณที่ใชเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่ในแตละภูมิภาคหรือไม (ถาเปนกรณีพื้นที่

ทุรกันดารหรือการคมนาคมขนสงไมสะดวก ขอใหแจงมาดวยจะสะดวกแกการพิจารณา) 

- ขอใหหนวยงานจําแนกรายละเอียดงบลงทนุวาเปนการจางเหมาหรือหนวยงานดําเนนิการเอง จะ

ชวยใหสํานักงบประมาณสามารถพจิารณาอนุมัติไดตรงกับความตองการของหนวยงาน 

- กรณีมีงบประมาณเหลือจาย ใหแจงคืนมาที่สํานกังาน กปร. เพราะงบประมาณโครงการฯ เปนงบ

กลาง หนวยงานไมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไดเอง เปนอํานาจของ กปร. ที่จะจัดสรรเงินเหลือจาย

ดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- การติดตามประเมินผล จะม ี3 ลักษณะคือ 

1) หนวยงานติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน เพื่อเรงรัดใหเสร็จทนักําหนดเวลา 

2) สํานักงาน กปร. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการวามีปญหา/อุปสรรคอยางไร เพื่อการแกไข

หรือปรับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3) สํานักงบประมาณ ติดตามผล หากมีปญหาจะไดประสาน/แกไขรวมกันกับหนวยงาน 
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สรุปการสมัมนากลุมยอย 
“แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะตอไป” 

วันอังคารที ่15 กันยายน 2552  เวลา 13.30 – 15.00 น. 
 

####################################### 
 

กลุมที ่1  แนวพระราชดําริและฎกีา (หองเพชรบุรี 1) 
 

ประเด็นปญหา ขอเสนอ 

• การรับและบันทึกพระราชดําริ 

 

• หนวยงานที่ไดรับพระราชดําริขอใหแจงมายัง

สํานักงาน กปร. 

• การทาํหนังสือแจงหนวยงาน (จังหวัด) 

 

• ขอใหสํานกัราชเลขาธิการระบุขอความใหครบถวน

ชัดเจน 

 -   ผูรองและลกัษณะการรอง 

 -   มีปญหาเดือดรอนในพืน้ที่จริง 

• ขอใหสํานกังาน กปร.แจงจงัหวัดโดยตรงดวย 

• การตรวจสอบพื้นที ่

 

• นัดหมายหนวยงานที่เกีย่วของตรวจสอบพื้นที่รวมกัน 

• แจงหนวยงานลวงหนา 7 วนัทําการ 

• กรณีพื้นที่อนุรักษ 

 

• พิจารณาทางเลือกอื่นทีเ่หมาะสม 

• พิจารณาทางเทคนิควิศวกรรม 

 - สํารวจกนัเขตในรายละเอยีด 

 - สํารวจระดับเก็บกัก 

• จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอตกลง

รวมกันแลวนาํเขาที่ประชุมสํานักราชเลขาธิการ 

• การพิจารณาโครงการ 

 

• ใหความสําคญัในรายละเอยีด 

• พื้นที่รับประโยชนตองสอดรับกับปริมาณน้ําที่เก็บกัก 

• วิเคราะหตนทนุ ความคุมคา มีเหตุมีผล อธบิายได 

• โครงการที่รับเปนพระราชดําริแลว แต

ยังไมไดดําเนนิการ 

• สํานักงาน กปร. จัดทาํระบบขอมูลโครงการและ

ประสานกับกรมชลประทาน 

• กลไลการดําเนินงาน 905 

 

• จัดตั้งคณะทํางานฯ (clearing house)  วางระบบ

กลั่นกรองและติดตามงาน 
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กลุมที ่2  การประสานการจดัทําโครงการ การวเิคราะห/อนมุัติโครงการ และการบรหิารจดัการโครงการ  (หองเพชรบุรี 2) 
 

ประเด็น ปญหา/อุปสรรค แนวทางปรับปรุง แกไข/
ขอเสนอแนะ 

1.  การประสานจัดทําโครงการฯ 
 
 

- ขาดเอกสารอางอิงพระราชดําริ

อยางเปนทางการ 

- ขาดความชดัเจนในแนวทางการมี

สวนรวมของประชาชน 

 

 

- ในกรณีเสด็จฯ ในพื้นที่ ให ผวจ.

เปนผูกลั่นกรอง รวบรวม และยืนยัน

พระราชดําริ 

- ใหสํานักงาน กปร. เปนหลกัใน

การประสาน ตรวจสอบพระราชดําริ

กับสํานักราชเลขาธิการ และแจง

ยืนยนัเปนลายลักษณอักษรให

หนวยงานในพื้นที่ทราบดวย 

2.  การวิเคราะหโครงการ - การของบประมาณมีความซ้ําซอน 

ทั้งงบปกติ และงบ กปร. 

- งบประมาณลาชา 

 

- หนวยงานระดับกระทรวง ควรมี

การประชุมเพือ่กลั่นกรองนโยบาย

กอนเสนอ สํานักงาน กปร. 

- กรณีของศูนยศึกษาฯ ควรยึดแผน

แมบทเปนหลกัในการพิจารณา

โครงการ 

- ควรมีการประสานงานระหวาง

หนวยงานที่รวมดําเนนิงานอยาง

ใกลชิด 

3. การบริหารจัดการโครงการ - อปท. ไมมีงบดําเนนิการโครงการ

หรืองบบํารุงรักษา 

- เปนการรายงานผลเชิงปริมาณ

มากเกินไป 

- อัตรากําลงัไมเพียงพอ 

- เนนการรายงานผลลัพธของ

โครงการ (เชงิคุณภาพ) ใหมากขึ้น 

- เชิญ อปท.เขามามีสวนรวมตั้งแต

เร่ิมโครงการ 

4.  ประเด็นอื่นๆ 
     

 

 -  สงเสริมการมีคุณธรรม และ

จริยธรรมในการดําเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
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กลุมยอยที ่3  การติดตามประเมินผลโครงการ (หองชะอํา 3) 

สรุปผลการสมัมนาและขอเสนอแนะ 

• ควรมีทีมงานติดตามผลที่ทํางานอยางตอเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่บอย ทําใหไมสามารถ

ทํางานไดอยางตอเนื่อง 

• ควรติดตามทั้ง output หรือ outcome แมวาจะสิ้นสุดโครงการแลว ควรมีการติดตามงานอยางตอเนื่อง 

• ควรมีการประเมินผลเรื่องการนําโครงการไปใชประโยชนดวยโดยเฉพาะเมื่อมีการเขาไปศึกษาดูงาน
โครงการตาง ๆ 

• ขอใหประสานกองทัพบก หากมีการประเมินผลโครงการฯ ที่กองทัพบกเปนผูประสานงาน 

• การประเมินผล ควรใหความสําคัญกับทั้งคนที่เขาไปสอบถาม การคัดเลือกประชากรที่เปนตัวแทน และ

ความรูความเขาใจของคนที่ประเมินโครงการนั้นมีมากนอยเพียงใด 

• ควรมีการบูรณาการระหวางหนวยงาน ไมใชเฉพาะการติดตามประเมินผลโครงการเทานั้น ควรให

ความสําคัญกับการลงไปในพื้นที่ เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน และแกไขปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานดวย 

• การติดตามควรมอง 2 ดาน คือ ติดตามจากการจัดสรรงบประมาณ และการติดตามจากกิจกรรม เพื่อ

ประโยชนในการสนับสนุนงบประมาณในปตอไป 

• ควรวางแผนการติดตามทั้งโครงการลักษณะรายปและโครงการลักษณะตอเนื่อง ไมใชติดตามเฉพาะ

โครงการที่ กปร. ใหงบประมาณในปแรกเทานั้น 

• ควรกําหนดใหมีคณะทํางานการติดตามประเมินผล ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของมารวม

วางแผนการทํางาน 

• ควรจัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการสําคัญที่จะติดตามประเมินผล 

• ควรทําแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 

• จัดทํารายงานผลขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการ กปร. 
• สํานักงาน กปร. ตองประสานงานเรื่องการรายงานผลกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน ตลอดจนการ

พูดคุยถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากไมรายงานผล เชน เร่ืองการสนับสนุนงบประมาณครั้งตอไป 

• การทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับศูนยศึกษาฯ ขอใหสงรายงานนั้น ๆ ใหศูนยศึกษาฯ ดูดวย เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกชั้นหนึ่ง 
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• โดยปกติการรายงานจะทําตามขั้นตอนจากผูปฏิบัติงานขึ้นมายังสวนกลาง แตสํานกังาน กปร. ประสานตรง

มายังสวนกลาง ทําใหการรายงานผลทําไดชา ซึ่งทางแกไขคือ ใหหนวยงานสงรายงานผลการดําเนินงาน

ใหสวนกลาง และสําเนาใหสํานักงาน กปร. ทราบในขณะเดียวกัน 

• ใชระบบ reporting system ที่สํานักงาน กปร. กําลังพัฒนาอยูจะมีประโยชนตอการรายงานผลการ

ดําเนินงานในอนาคต เนื่องจากสามารถรายงานผาน website ได 

• ควรมีการสรุปบทเรียนการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตอเนื่อง เพื่อการเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการพระราชดําริ 
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กลุมยอยที ่4  การขยายผลและเผยแพรประชาสัมพนัธ (หองชะอํา 4) 

การขยายผล 

 ปญหา : 

- การขยายผลและสรางเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริ มุงเนนเฉพาะใหศูนยศึกษาฯ เปน

แกนกลาง ในขณะที่ศูนยศึกษาฯ มีขอจํากัดดานการบริหารจัดการหลายดาน 

- ขาดงบประมาณ 

- ดานกลุมเปาหมาย ยังไมไดดึงคนในทองถิ่น อาท ิเด็กและเยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขา

มามีสวนรวมมากเทาที่ควร 

 แนวทางแกไข : 
1. การวางแผนจดัระดับกลุมเปาหมายและสื่อความหมายใหตรงกบัระดับของกลุมเปาหมาย 

2. การหาจดุเนนของศนูยศึกษาฯ (หลกัสาระ) ตามลกัษณะทางกายภาพ 

3. การสรางสิง่อาํนวยความสะดวก โดยคํานงึถงึพืน้ฐาน เนือ้หาสาระ และคณุภาพ 

4. สรางการมีสวนรวม 

5. แสวงหางบประมาณอื่น นอกเหนือจากงบ กปร. อาท ิงบปกติของหนวยงาน งบของ อปท. และ

งบประมาณจากภาคธุรกิจเอกชนอืน่ๆ 

6. วิเคราะหและจําแนกกลุมเปาหมายใหชัดเจน และดาํเนนิการวางแผนรวมกัน โดยศนูยศึกษาฯ ตอง

พิจารณาประเด็นหลัก 
 

การเผยแพรประชาสัมพนัธ 

 ปญหา : ยังเปนงานประจํา (เชงิรับ) ขาดการทาํงานเชิงรุก 

 แนวทางแกไข : 
1. เนื้อหาสาระตองถูกตอง ชัดเจน ตรงตามพระราชดําริ 

2. วิเคราะหกลุมเปาหมาย ไดแก 

2.1 กลุมที่ไดรับประโยชนจากโครงการพระราชดําริโดยตรง 

2.2 กลุมเปาหมายเชงิการตลาดที่จะชวยในการเผยแพรขยายผลตอ 

โดยตองคํานึงถึงการรับรู ความพงึพอใจของแตละกลุมใหชัดเจน จากนั้นจงึหาวิธีการ/กลยทุธที่

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละระดับ มีรูปแบบที่นาสนใจ ดึงดูด เขาถึง จดจําได  

3. ต้ังวัตถุประสงคที่ชัดเจนตามแตละกลุมเปาหมาย 

4. การสรางกระแส โดยการบูรณาการทํางานรวมกนั สรางการมีสวนรวม ส่ือซอนสื่อ เร็วและตอเนื่อง 

5. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูชํานาญการในงานประชาสัมพันธ  
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คํากลาวปดการประชุมของ 
นายเฉลมิเกยีรติ แสนวิเศษ 

เลขาธกิารคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ตามแผนยุทธศาสตรสํานกังาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 
วันอังคารที ่15 กันยายน 2552 

ณ หองเพชรบุรี 1-2  โรงแรมฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จงัหวัดเพชรบุร ี
............................................................. 

เรียน  ทานผูเขารวมประชุมสัมมนาทกุทาน 

 

สํานักงาน กปร. มีความภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ทานทั้งหลายใหเกียรติเขารวมประชุมสัมมนาตลอด

สองวนัที่ผานมา ทั้งในวนัแรกที่เกีย่วกบัการวิพากษแผนยทุธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. 2553-2556 และวันนี้

ซึ่งเปนเรื่องของแนวทางการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ วัตถปุระสงคประการหนึง่ของการ

ประชุมสัมมนาครั้งนี้คือ เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกนัเกีย่วกบัทิศทางหรือแนวโนมการดําเนินงานสนอง

พระราชดาํริ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริเกิดประโยชนสูงสุดและมีความยั่งยืน 

เพื่อบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ ประโยชนสุขของประชาชน ซึ่งกระผมคิดวาคงเปนสิ่งที่สอดคลองกับความตองการ

ของแตละทานในที่นี้ดวยเชนกนั 

จากการประชมุสัมมนาดังกลาว ที่ประชุมไดเสนอแนะแนวทางการดาํเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในระยะตอไป โดยมุงเนนการมีสวนรวมอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 สวน ไดแก สวนทีห่นึ่ง 

การมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของหนวยงานในพื้นที่ กรณีนี้ทานผูมีเกียรติ

หลายทานเสนอความเห็นวา สวนราชการในพืน้ที่ระดับจังหวัด ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ ควรจะเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานมากขึ้น ซึง่ในอดตีที่ผานมา สวนราชการในพืน้ที่จะมีโอกาส

เขามามีสวนรวมในแงของการรวมพิจารณาและรวมดําเนินงานโครงการฯ สํานักงาน กปร. จะเปนศูนยกลาง

รวบรวมฐานขอมูลโครงการฯ แตอยางไรก็ตาม สํานักงาน กปร. ไมสามารถติดตามสถานะของโครงการฯ ได

ทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการฯ ที่ดําเนนิการไปแลวหลายป ดังนัน้ จงึจาํเปนตองดงึสวนราชการและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมผลักดัน ตรวจสอบ และสนบัสนุนสงเสริมใหโครงการฯ มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว สําหรับการมีสวนรวมสวนที่สองคือ การสงมอบโครงการฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับไปดําเนินการตามระบบปกติ ซึ่งนาจะเปนแนวทางที่ทาํใหโครงการฯ ประสบ

ความสาํเร็จและมีความยั่งยืนถาวรสืบไป 
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นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังไดมีการหยิบยกประเด็นเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งกระผมเห็นวาเปนสิ่ง

สําคัญและขอเนนย้ําใหทุกหนวยงานที่รวมดําเนินงานโครงการฯ ยึดมั่นในคุณธรรม ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต เพื่อเปนแบบอยางใหแกหนวยงานอืน่ๆ ไดยึดถือปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม การดําเนนิงานโครงการฯ ตาม

แนวทางทีทุ่กทานไดเสนอไวในการประชมุสัมมนาครั้งนี้ คงจะไมสามารถบรรลุผลไดในเวลาอนัใกล คงจะตองมี

การปรับปรุงพัฒนาตอไปอีกเปนระยะ ซึ่งสํานักงาน กปร. อาจจะจัดใหมีการประชุมสัมมนาแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อใหหนวยงานผูปฏิบัติไดมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทาง

ของแตละหนวยงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานโครงการฯ ใหทันกบัโลกาภิวัตน

และองคความรูที่มีการเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา 

อนึ่ง ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ สํานักงาน กปร. ไดจัดเตรียมการศึกษาดูงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อใหทานทั้งหลายไดเห็นตัวอยาง

ที่เปนรูปธรรมของคําวา “พพิิธภัณฑธรรมชาติที่มีชวีิต” ไดเห็นตัวอยางของการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ

ที่วา การบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One stop service) และการบริหารงานที่เปนเอกภาพ มีการบูรณาการ

แผนงาน แผนเงิน และแผนคน นัน้เปนอยางไร ซึง่สาํนกังาน กปร. คาดหวงัวาสิ่งตางๆ ทีท่านไดเหน็จากการศกึษา

ดูงานครัง้นี ้จะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของแตละทานตอไป 

กระผมในนามของสํานักงาน กปร. ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาทุกทานที่สละเวลาอันมีคามารวม

แสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ซึ่งสํานักงาน กปร. จะไดนาํผลสรุปที่ไดไปใชประโยชนใน

การพัฒนาแนวทางการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์คือ 

ประโยชนสุขของประชาชน บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอปดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“แนวทางการดาํเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริตามแผนยทุธศาสตรสํานกังาน กปร. พ.ศ.2553-2556” 

ขอบคุณครับ 
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