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เปิด ประตูสู่อาเซียน

 สวัสดีปี ๒๕๕๕ ปีนี้ชาว กปร. ได้มาท�างานท่ีส�านักงานแห่งใหม่อย่างเต็มตัวแล้ว  
คงลงตัวกันพอสมควรแล้ว ปีนี้ส�านักงาน กปร. มีอายุย่างเข้าปีท่ี ๓๑ แสดงว่าได้ท�างาน
สนองพระราชด�ารมิา ๓ ทศวรรษแล้ว หากเทยีบกบัอายคุนถอืเป็นวยัรุน่ตอนปลายทีม่พีลงั
และประสบการณ์ที่พร้อมท�างานได้อย่างเต็มที่
 งานหลักในปีนี้ ผมวางแผนไว้ว่าจะเป็นการสานงานต่าง ๆ ที่พวกเราได้วางแผนไว้ให้
ส�าเร็จ โดยงานที่ส�าคัญยังคงเป็นการตามเสด็จฯ และประสานงานให้โครงการต่าง ๆ เพื่อ
ให้การด�าเนินงานได้ตามแนวพระราชด�าริ รวมถึงงานฎีกาที่ต้องมีความละเอียด รอบคอบ 
และรวดเร็ว 
 งานส�าคัญที่เพิ่มขึ้น คือ การสร้างองค์ความรู้แนวพระราชด�าริและขยายผลออกไปใน
ทกุระดบั สร้างการมส่ีวนร่วมในการท�างานสนองพระราชด�าร ิงานเหล่านีเ้ราได้ท�ามาอย่าง
ต่อเนือ่งและเหน็ผลเป็นรปูธรรม ซึง่ผูบ้รหิารได้ท�าโครงสร้างการบรหิารส�านกังานให้รองรบัไว้
 งานหลักของส�านักงาน กปร. มี ๓ ด้าน คือ ปฏิบัติการ วิชาการ ขยายผล  
และอ�านวยการ ซึ่งมีการจัดส�านักต่าง ๆ รองรับไว้ มีการประกาศใช้เป็นการภายใน  
และมีการเสนอปรับโครงสร้างอย่างเป็นทางการต่อไป การจัดโครงสร้างของส�านักงาน  
เป็นสิ่งที่ผมให้ความส�าคัญมาโดยตลอด เพราะต้องมีการพัฒนาองค์การเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งการปรับแต่ละครั้งต้องใช้เวลา ดังนั้นต้องมีการวางแผนและเตรียมการ 
อย่างต่อเนื่อง
 ปีนี้ผมขอความร่วมมือทุกคนเหมือนอย่างเคย ช่วยกันคิด ช่วยกันท�า เพื่อพัฒนา 
ส�านักงาน กปร. ให้ก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนอง 
พระราชด�าริ

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ
เลขาธิการ กปร.

ค่ายเยาวชนรูง้านสบืสานพระราชด�าร ิศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก
 ๑. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community หรือ APSC) ความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางการเมอืงเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการพฒันาด้านอืน่ๆ 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความ
ร่วมมอืหนึง่ในสามเสาหลกั ทีเ่น้นการรวมตวัของอาเซยีนเพือ่สร้าง
ความมัน่ใจ เสถยีรภาพ และสนัตภิาพ ในภมูภิาค เพือ่ให้ประชาชน
ในอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้าน
การทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด 
และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิ ประชาคมการเมอืง ความมัน่คง
อาเซียนมีเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่
 ๑.๑ สร้างประชาคมให้มีค่านยิมร่วมกันในเรือ่งของการเคารพ
ความหลากหลายของแนวคิด และส่งเสริมให้ประชาชนเป็น
ศนูย์กลางของนโยบายและกจิกรรมภายใต้เสาการเมอืงและความ
มั่นคง
 ๑.๒ ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงใน
รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
 ๑.๓ ให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับ
ประชาคมโลก โดยอาเซียนมีบทบาทเป็นผู้น�าในภูมิภาค และจะ
ช่วยส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค นอกจากการมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองของภูมิภาคแล้ว ผลลัพธ์ประการส�าคัญที่จะเกิดขึ้น
จากการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ก็คือ 
การทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนจะมกีลไกและเครือ่งมอืทีค่รอบคลมุ
และมปีระสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับความมัน่คงต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขดัแย้งด้านการเมอืงระหว่างรฐัสมาชกิกับ
รัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวิธี หรือปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ ๆ  ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยล�าพัง เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายาเสพติด ปัญหา
โจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
 ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้
ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตัวเองเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของประเทศต่าง ๆ 
อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ผู้น�าประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบ ให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจของ
อาเซียน” ภายในปี ๒๕๕๘ มีประสงค์ที่จะให้ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดย

 ๒.๑ มุง่ท่ีจะจดัตัง้ให้อาเซยีนเป็นตลาดเดยีวและเป็นฐานการ
ผลิตร่วมกัน
 ๒.๒ มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า การบริการ  
การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี
 ๒.๓ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน 
(กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลดช่องว่าง
ของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยให้
ประเทศสมาชกิเหล่านี ้เข้าร่วมในกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิ
ของอาเซียน ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถรวมตัวเข้ากับประชาคม
โลกได้อย่างไม่อยู่ในภาวะที่เสียเปรียบ และส่งเสริมขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอาเซียน
 ๒.๔ ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจ
มหภาค การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม กรอบความ
ร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร 
พลังงาน การท่องเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยก
ระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ ประชาคมเศรษฐกิจของ
อาเซยีน จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีจ่ะช่วยขยายปรมิาณการค้าและ
การลงทนุภายในภมูภิาค ลดการพึง่พาตลาดในประเทศทีส่าม สร้าง
อ�านาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวที
เศรษฐกิจโลก เพิ่มสวัสดิการและยกระดับความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียน
 ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community หรือ ASCC) มเีป้าหมายให้อาเซยีน
เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและ
แบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการ

กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ ๖๐) 
ระดับความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
 ระดับกระทรวง
 กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) 

 กรม

การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐)  
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับ

บริการต่อกระบวนการให้บริการ
 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ 

ผู้ก�าหนดนโยบาย

การประเมินประสิทธิภาพ  (ร้อยละ ๑๕)
 ต้นทุนต่อหน่วย 
 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
 ปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับแผน
 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน
 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม
 มาตรการประหยัดพลังงาน

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๑๕) 
 ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ
 - ระดับความส�าเร็จของการพัฒนา 

 สมรรถนะของบุคลากร
 - ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง 

 สารสนเทศ
 - ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง 

 วัฒนธรรมองค์การ

มิติภายนอก
(ร้อยละ ๗๐)

มิติภายใน
(ร้อยละ ๓๐)

งานวันเด็ก๑๔ ม.ค. ๕๕

สัมมนาส�านักงาน กปร. ที่ จ.เชียงใหม่

พัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื รวมทัง้ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ 
ของอาเซยีน โดยม ีแผนปฏบิติัการด้านสงัคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยู ่ในแผน 
ปฏิบั ติการเวียงจันทน์ ซึ่งประกอบด้วย  
ความร่วมมือใน ๖ ด้าน ได้แก่
 ๓.๑ การพัฒนามนษุย์ (Human Develop- 
ment)
 ๓.๒ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 
(Social Welfare and Protection)
 ๓.๓ สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
(Social Justice and Rights)
 ๓.๔ ความยั่ งยืนด ้ านสิ่ งแวดล ้อม  
(Environmental Sustainability)
 ๓.๕ การสร้างอัตลกัษณ์อาเซยีน (Building 
and ASEAN Identity)
 ๓.๖ การลดช่องว่างทางการพัฒนา 
(Narrowing the Development Gap)

๒ ๓ ๔



ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๕

จดหมายข่าว	 ส�านักงาน

กปร.

ค�ำรับรองปี ๒๕๕๕ ส�ำนักงำน กปร.

เลขาฯ ฝากบอก...

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก...๒
ทีม่า : นทิานธรรมะและคติสอนใจจากพระอาจารย์ประสงค์ ปรปิณฺุโณ  www.phraprasong.org

นางฟ้า
นางฟ้าอจิฉาคนมีความสขุ จึงคุยกนัว่าจะ
เอาความสุขของคนไปซ่อนไว้ที่ไหนดี 
นางฟ้าตนที่ ๑ - ไปซ ่อนบนภู เขาที่สูง

ที่สุดสิ 
นางฟ้าตนที่ ๒ -  ไปซ ่อนใต ้ทะเลที่ลึก

ที่สุดสิ 
นางฟ้าตนที่ ๓ - ไม่ได้หรอก คนน่ะเก่งจะ

ปีนเขาหรือสร้างเรือด�า
น�้าก็ได้ เราเอาไปซ่อนไว้
ข ้างในใจคนนั่นแหละ  
ยิ่ งอยู ่ ใกล ้ยิ่ งหายาก 
เพราะคนชอบมองหา
ไปนอกกายแต่ลืมมอง
กลับเข้ามาภายในใจตน

 พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ

ประสงค์แสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะน�าการ

ปฏิบัติราชการ กรุณาแจ้งไปยังกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารโดยตรง

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๖๒๓๑, ๐-๒๒๘๐-๖๒๐๗ 

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.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖

โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

ความสุขทั้งมวลล้วนอยู่ที่ใจ  มัวหานอกกาย ตายก็ไม่เจอ
Happiness comes from within yourself.
Don’t waste your lifetime seeking it outside.

ขี้อิจฉา 

โครงการฯ ที่ได้รับงบ กปร. ปี ๒๕๕๕ มีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามแผน (น�้าหนัก ร้อยละ ๑๐)

แนวทางการด�าเนินงาน เร่งติดตามการรายงานผลของหน่วยงาน 
ที่ได้รับงบ กปร.

การขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (น�้าหนัก ร้อยละ ๑๐) เป้าหมาย/เงื่อนไข : ตั้งศูนย์
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ๖ แห่ง 
และความพึงพอใจ ๙๐%

แนวทางการด�าเนินงาน จัดตั้งศูนย์ฯ ให้ครบและเก็บแบบประเมิน
ความพึงพอใจ

สผว. + สปค. ๑-๔

สศข.

สปส.

หน่วยด�ำเนินงำน

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (น�้าหนัก ร้อยละ ๑๐)
เป้าหมาย/เงื่อนไข : ท�าตาม
แผนประชาสัมพันธ์ครบ ๔ 
โครงการ และความพึงพอใจ 
๙๐%

แนวทางการด�าเนินงาน  ด�าเนินการตามแผนฯ นิทรรศการสวนหลวง ร.๙ 
สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ และเก็บแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

จ�านวนผู้ใช้ E-library (น�้าหนัก ร้อยละ ๑๐) เป้าหมาย/เงื่อนไข : 
๒,๘๖๘ รายแนวทางการด�าเนินงาน เร่งประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งาน E-library 

ประโยชน์และความรู้จากเยีย่มชมศนูย์ศกึษาฯ (น�า้หนกั ร้อยละ ๑๐) เป้าหมาย/เงื่อนไข : ๙๕.๗๐%

แนวทางการด�าเนินงาน เร่งติดตามแบบประเมินจากศูนย์ศึกษาฯ

ค�ำรับรองฯ ปี ๒๕๕๕ ภำคบังคับทุกส่วนรำชกำร

 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูก้�าหนดนโยบาย (๘๕%)

 ความส�าเรจ็ต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ  (ระดบั ๕) 

 ร้อยละการเบิกจ่าย ตามแผน  (๙๕%)

 ร้อยละการเบกิจ่าย งบลงทนุ  (๘๕%) 

 ร้อยละการเบิกจ่าย งบภาพรวม  (๙๕%)

 ผลผลติตามเอกสารงบประมาณ (จ�านวนโครงการฯ ท่ีประสานสนบัสนนุ)  (๑๘๐ โครงการ) 

 ความส�าเรจ็มาตรการประหยดัพลงังาน  (ระดบั ๕)

เป้าหมาย/เงื่อนไข : ๙๕%

ศสท.

ศตผ. + สปค. ๑-๔













พระบรมราโชวาท

 งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก 
ย่อมมีความส�าคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้ง
งานทุกด้าน ทุกสาขา ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัย
เกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ 
จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความ
ส�าคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กันด้วย
ความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจ เห็นใจกัน และด้วยความเมตตา
ปรองดองกันงานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไป
พร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญ
มั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
 วันท่ี ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

๖ ...นางฟ้า ขี้อิจฉา

เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ๓

สผว. + สปค. ๑-๔
แนวทางการด�าเนินงาน รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
สนับสนุน ปฏิเสธ และชะลอ

วิเคราะห์โครงการฯ ครบ (น�้าหนัก ร้อยละ ๑๐) เป้าหมาย/เงื่อนไข : ประธาน 
กปร. เห็นชอบตามส�านักงาน 
กปร. เสนอ ๑๐๐%

(พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕)

ชื่อ : นางสาวตุ๊กตา  อุนอก
ชื่อเล่น : ตุ๊กตา
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่รับโอน : ๔ มกราคม ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สังกัด : กบง./ส�านักงานเลขาธิการ
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : คิดดี ท�าดี
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ใช้ความรู้ความสามารถที่มีขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน กปร. 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เน้นส่วนร่วมเล็ก ๆ ที่ร่วมพัฒนาหน่วยงานให้ประสบความส�าเร็จ

ชื่อ : นางสาวพัชรี  เขื่อนแปด
ชื่อเล่น : พัช 
วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
วันที่รับโอน : ๔ มกราคม ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สังกัด : กบง./ส�านักงานเลขาธิการ
ความมุ่งหวัง/คติประจ�าใจ : อย่ากลัวว่าคนจะไม่เห็นคุณค่า จงกลัวแต่ว่าเมื่อเขาเห็นคุณค่าแล้ว คุณจะยังดีไม่พอ
สิ่งที่อยากท�าใน กปร. : ปฏิบัติงานในหน้าที่และที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อผลักดันโครงการพระราชด�าริ
สู่ชนบทห่างไกล

แนะน�ำ
สมำช

ิกใหม่

๕ ๖


