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ดหมายข่าว ส�านกังาน กปร. ขอแนะน�าตวัชีว้ดัตามค�ารบัรองเพือ่

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาระบบงานโดยม ี

เป้าหมายร่วมกัน ฉบับนี้ขอแนะน�าตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด เก่ียวกับเรื่องการ

ปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากร

 ตัวชี้วัดแรกคือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ชื่อระดับความส�าเร็จของการปรับปรุง

กระบวนการ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน

ของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน โดยควรพัฒนาและ

ปรบัปรงุกระบวนการ (Process) ด้วยรปูแบบหรอืวธิกีารใหม่ ๆ  ทีห่ลากหลาย 

ให้ค�านึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้

บรกิาร คณุภาพของเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร คณุภาพของสิง่อ�านวยความสะดวก 

และคุณภาพการให้บริการในภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการ และ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สิ่งที่ส�านักงาน กปร. ต้องด�าเนินการ คือ ต้องมีการ

ปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า ที่เป็นงานหลักของ 

ส�านักงาน กปร. ในจ�านวน ๓ กระบวนการ ประกอบด้วย

 ๑. กระบวนการประสาน วิเคราะห์ และติดตาม

ประเมนิผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ๒. กระบวนการฎกีาขอพระราชทานพระมหากรณุา

 ๓. กระบวนการขยายผลและประชาสัมพันธ์แนว 

พระราชด�าริ

 การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการด�าเนินการที่ชัดเจน โดยประเมิน

จากตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ และ

ผลของการปรับปรุงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ  

การบูรณาการการท�างานของภาคส่วนต่าง ๆ และการ 

ลดต้นทุน เป็นต้น 

 ส�าหรบัรายละเอยีดขัน้ตอนทีต้่องท�าในปีงบประมาณ

นี้ คือ

  จัดท�าแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของท้ัง ๓ กระบวนการ และ

ก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  มกีารด�าเนนิการตามแผนและได้ผลส�าเรจ็ของการ

ปรับปรุงกระบวนการ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

ที่ก�าหนดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผลส�าเร็จของการ

ปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการ

ปรบัปรงุกระบวนการก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูร้บั

บริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการ

การท�างานของภาคส่วนต่างๆ หรอืการลดต้นทนุ

 นอกจากนี ้ยงัมตีวัชีว้ดัด้านบคุลากร คอื ตวัชีว้ดัที ่๘ 

ชื่อระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร มีหลักการ

คือ การพัฒนาบุคลากร เป็นการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความ

สามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท�างาน อัน

จะเป ็นผลให ้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความ

ต้องการของผูร้บับรกิาร โดยตวัชีว้ดันีก้�าหนดให้ส�านกังาน 

กปร. ท�าใน ๓ เรื่อง คือ 

ประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความ

สามารถ สร้างความได้เปรยีบในการด�าเนนิงาน 

และความส�าเร็จขององค์การ

 เรื่องที่ ๓ การจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 

เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี

กิจกรรมที่ต้องก�าหนดในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร หัวข้อการ

พฒันา วธีิการในการพฒันาบคุลากรแต่ละกลุม่

เป้าหมาย ระยะเวลาในการด�าเนนิการ เป็นต้น 

โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่ จัดท�าขึ้นควร

สอดคล้องกบัทรพัยากรและความจ�าเป็นในการ

พัฒนาบุคลากร และผลส�ารวจฯ ข้างต้น  

  การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ 

  ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

 เรื่องที่ ๑ การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การนั้น ส�านักงาน กปร. ต้อง

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบัน ท้ังโครงสร้างของหน่วยงานในส่วน

ราชการ จ�านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง 

หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่ส�าคัญในเชิง

ยุทธศาสตร์ที่ส�านักงาน กปร. เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด�าเนินการ 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อน�าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล

การตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 

Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 เรื่องที่ ๒ ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจ 

ในการพัฒนาบุคลากร โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวม 

อยู่ในแบบส�ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 

Survey) เพื่อวัดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญต่อความ 

พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource  

Development Survey) โดยจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ใช้การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญของ 

องค์การ (Gap) จากการส�ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ และ

ครั้งที่ ๒

 การประเมินความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการ

ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล การสือ่สาร และการมอบ

หมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้

ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้

ได้มาซึง่การใช้ประโยชน์ พฒันาศกัยภาพ และการสร้างมลูค่าอย่างต่อเนือ่งแก่บคุลากร

ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน รวมถงึแรงจงูใจและ

ความจงรักภักดีต่อองค์การ อันน�าไปสู ่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มี

แนะน�าตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แนะน�าสมาชิกใหม่

แบบรายงานการประเมินผลตนเองของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (SAR)

ประจ�าปีงบประมาณ 2555

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น�้าหนัก 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน ผลงาน คะแนนประเมิน
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตนเอง ตนเอง

 4.1 ร้อยละของจ�านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�านักงาน กปร.ได้
  วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน 100% 100%  90%  10  100%  5.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  ขอรับการสนับสนุนทั้งปีงบประมาณ

 4.2  ร้อยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการ
  ที่ได้รับการอนุมัติโดยประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  88.52  85.65  85%  10  N/A  1.0000   N/A  1.0000   98.60%  5.0000
 
 4.3  ระดับความส�าเร็จของการขยายผลจากการประกวดผลงานตามปรัชญา ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.000   ระดับ 3  3.0000   ระดับ 5  5.0000
  เศรษฐกิจพอเพียง 5  5  5

 4.4  ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.0000   ระดับ 1  1.0000   ระดับ  4.8840
  พระราชด�าริ 4.5 5  5         4.8

 4.5 จ�านวนผู้เข้าใช้ข้อมูลในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)   2,390  2,868  10  1,734  1.0000   2,731  4.4266   3,592  5.0000
       คน   คน   คน 

 4.6 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  92.60  93.70 85% 10 97% 5.000  97% 5.0000  97% 5.0000
 

 การประเมินคุณภาพ  10 10.0000 10.0000 10.0000

 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     7  N/A  1.0000   N/A  1.000   N/V  1.0000

 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย    85%  3  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
 

 มิติภายใน (น�้าหนัก : ร้อยละ 30)

 การประเมินประสิทธิภาพ  15 39.0000 66.0000 73.0000

 7 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระดับ  N/A  ระดับ  3  ระดับ 4  4.0000   ระดับ 4  4.0000   ระดับ 5  5.0000
   5  5

 8 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน    95%  2.5  108.99  5.0000   101.10  5.0000   102.95  5.0000
       %    %    %

 9  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    74%  1     100%  5.0000   100%  5.0000

 10 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    95%  1.5     95.77%  5.0000   99.30%  5.0000

 11 ระดับส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม    ระดับ  5  ระดับ 1  1.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  เอกสารงบประมาณรายจ่าย    5

 12 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน    ระดับ  2     ระดับ 2 2.0000   ระดับ 4 4.0000
  ราชการ   5

 การประเมินการพัฒนาองค์กร 15 15.0000 15.0000 30.0000

 13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   ระดับ 5  N/V 1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

 14 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ    ระดับ 5 N/A 1.0000   N/A 1.0000  N/A 1.0000
     5
    
 15 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ    ระดับ 5  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

  รวม    93   204.0000   285.266   411.8400

  คะแนนเต็ม 5       2.1935   2.5889   4.1918

  หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง = NA = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

  สีขาว สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีเขียวอ่อน สีเขียว

ปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ)

 มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 70)

 การประเมินประสิทธิผล 60 140.0000 194.2660 298.8400

๖ ๗ ๘
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ที่มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชน ๒. พันธุ์ดี คือ เมื่อได้

เข้ามาเรียนรู้ท่ีศูนย์ฯ แล้วจะต้องมีพืชหรือสัตว์สายพันธุ์ดีให้กับ 

ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้น�ากลับไปลงมือปฏิบัติได้จริง และ ๓. คนดี คือ 

คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ จะต้องเป็นคนดี มีความขยันขันแข็ง 

และตั้งใจจริง 

 ทีน่�ามาฝากบอกในทีน่ีเ้ป็นส่วนหนึง่นอกเหนอืจากภารกจิหลกั

ที่ทุกคนได้ร่วมมือกันดีอยู่แล้ว งานที่อยากเสริมเข้าไปอีกนั้น ต้อง

อาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องชาว กปร. เพื่องาน

ต่างๆ นั้น จะได้ขยายผลไปสู่ประชาชนจนเป็นผลส�าเร็จต่อไป 

โอกาสนี้ขอทักทาย ชาว กปร. 

ทุกท่าน ซึ่งเป็นครั้งแรกได้มา

พูดคุยในจดหมายข่าว 

ส�านักงาน กปร. นี้ 

ส�าหรับผมมีความภูมิใจ

อย่างยิ่งในชีวิตราชการที่ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

ให้มาด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ 

กปร. ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดที่จะได้

ท�างานสนองพระราชด�าริ

อย่างเต็มความสามารถ

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

๒

กิจกรรม ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕
 ความตั้งใจในการท�างานสนองพระราชด�ารินั้น อยาก

สานงานที่เป็นภารกิจหลักต่อเนื่อง คือ การตามเสด็จและ 

ผลักดนัโครงการสนองพระราชด�ารใิห้ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ยังจะผลักดันเรื่องหลัก ๆ เพิ่มอีก คือ 

 เรื่องแรก การขยายผลแนวพระราชด�าริปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการจัดประกวด ๒ 

ครัง้ มผีลงานตวัอย่างของผูน้�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบความส�าเร็จ ท้ังประชาชน 

เกษตรกร ภาคธุรกิจ และภาคราชการ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้

ประชาชนเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด ก็สามารถ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติได้

 เรื่องท่ีสอง การติดตามโครงการ โดยเฉพาะโครงการ

พัฒนาด้านแหล่งน�้าจะต้องมีการติดตามผล และมีข้อมูล

แสดงให้เหน็ว่ามกีารใช้น�า้ให้เกดิประโยชน์ ประชาชนในพืน้ที่

มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีการน�าประชาชนที่ได้รับประโยชน์

มารวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มผู้ใช้น�้า บริหารจัดการด้วยกลุ่ม พวก

เขาจะตกลงกันเองว่าจะมีการใช้น�้าอย่างไร ทุกแห่งท่ีได้ไป

ด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าในแต่ละชุมชน ก็ให้ชาวบ้านร่วม

กันรับผิดชอบ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้าน

แหล่งน�้าได้มีการทดลองประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว ๗ - ๘ 

จังหวัด โดยการน�ากลุ่มผู้ใช้น�้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพือ่ให้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ตืน่ตวั และร่วมกนัดแูลรกัษาโครงการ โดย

ตั้งใจไว้จะประชุมปีละประมาณ ๒๐ จังหวัด โดยทางผู้ว่า

ราชการจงัหวดั ชลประทานจงัหวดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ได้รับฟังร่วมกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท�าให้การ

ปฏิบัติจะได้เกิดผลส�าเร็จอย่างเต็มที่

 เรือ่งสดุท้ายคอื การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ท่ีมีการด�าเนินงานมากว่า ๓๐ ปีแล้ว ควรมีค�าตอบที่ 

ชดัเจนว่า กจิกรรมหรอืงานอะไรทีส่ามารถเป็นตวัอย่างความ

ส�าเร็จ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้ น�าไปปฏิบัติ

ได้เป็นผลส�าเรจ็ รวมท้ังมปีระชาชนมาเรยีนรู ้โดยใช้หลกั ๓ ดี 

คือ ๑. ความรู้ดี แต่ละศูนย์ฯ จะต้องมีความรู้ที่ดี มีเจ้าหน้าที่

 ในช่วงที่ผ่านมา องค์กรนานาชาติด้านความโปร่งใส (Transparency 

International: TI) ได้ตรวจสอบวดัความโปร่งใสของภาครฐัในประเทศสมาชกิ

จากการรับรู ้ของประชาชนด้วยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  

Perception Index: CPI) และประกาศผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าประเทศไทย

มีผลการวัดที่ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งอยู่อันดับที่ ๘๘ ของ 

กลุม่สมาชกิ ๑๗๖ ประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑/๒๕๕๒/๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่๖๐/๘๔/๗๘ และ ๘๐ ตามล�าดบั ถงึแม้การทจุรติ

ในภาครัฐของไทยดูจะไม่ได้เลวร้ายลงตามอันดับที่จัด แต่เมื่อวัดการรับรู้ 

ของภาคประชาชนเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว ประเทศไทยอาจมีการแก้ไข

ในภาครัฐได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใสให้ประชาชน 

เชื่อมั่นได้ แต่รัฐบาลก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 

เมษายน และพฤษภาคม ๒๕๕๕ ก�าหนดแผนส่งเสรมิและพฒันาธรรมาภบิาล 

ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน กับก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ ซึ่งส�านักงาน กปร.ก็ได้ตอบสนองนโยบาย 

ดงักล่าวแล้ว และ กนก. จะจดัท�าเป็นจลุสารรายงานให้เจ้าหน้าที ่กปร.ทกุท่าน 

ทราบอีกครั้ง 

๒

๓

๑

๔

๕

ข่าวความเคล่ือนไหวการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มนิติการ

๑. ๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๕ วางพวงมาลาวนัปิยมหาราช

๒. ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ งาน “พรรณไม้งาม
อร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕

๔. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ งานท�าบุญส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรบัปีใหม่ ส�านกังาน กปร.

๕. ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ โครงการรวมใจบรจิาคโลหติ 

ถวายเป็นพระราชกศุล (ให้โลหติ ให้ชวีติ) ครัง้ที ่๑ 

๓. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถวายสัตย ์ปฏิญาณ  
ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล

๕๓ ๔
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ที่มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชน ๒. พันธุ์ดี คือ เมื่อได้

เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ แล้วจะต้องมีพืชหรือสัตว์สายพันธุ์ดีให้กับ 

ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้น�ากลับไปลงมือปฏิบัติได้จริง และ ๓. คนดี คือ 

คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ จะต้องเป็นคนดี มีความขยันขันแข็ง 

และตั้งใจจริง 

 ทีน่�ามาฝากบอกในทีน่ีเ้ป็นส่วนหนึง่นอกเหนอืจากภารกจิหลัก

ที่ทุกคนได้ร่วมมือกันดีอยู่แล้ว งานที่อยากเสริมเข้าไปอีกนั้น ต้อง

อาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องชาว กปร. เพื่องาน

ต่างๆ นั้น จะได้ขยายผลไปสู่ประชาชนจนเป็นผลส�าเร็จต่อไป 

โอกาสนี้ขอทักทาย ชาว กปร. 

ทุกท่าน ซึ่งเป็นครั้งแรกได้มา

พูดคุยในจดหมายข่าว 

ส�านักงาน กปร. นี้ 

ส�าหรับผมมีความภูมิใจ

อย่างยิ่งในชีวิตราชการที่ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

ให้มาด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ 

กปร. ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดที่จะได้

ท�างานสนองพระราชด�าริ

อย่างเต็มความสามารถ

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

๒

กิจกรรม ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕
 ความตั้งใจในการท�างานสนองพระราชด�ารินั้น อยาก

สานงานที่เป็นภารกิจหลักต่อเนื่อง คือ การตามเสด็จและ 

ผลกัดนัโครงการสนองพระราชด�ารใิห้ได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ยังจะผลักดันเรื่องหลัก ๆ เพิ่มอีก คือ 

 เรื่องแรก การขยายผลแนวพระราชด�าริปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการจัดประกวด ๒ 

ครัง้ มผีลงานตวัอย่างของผูน้�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบความส�าเร็จ ทั้งประชาชน 

เกษตรกร ภาคธุรกิจ และภาคราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างให้

ประชาชนเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด ก็สามารถ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติได้

 เรื่องที่สอง การติดตามโครงการ โดยเฉพาะโครงการ

พัฒนาด้านแหล่งน�้าจะต้องมีการติดตามผล และมีข้อมูล

แสดงให้เหน็ว่ามีการใช้น�า้ให้เกดิประโยชน์ ประชาชนในพืน้ที่

มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีการน�าประชาชนที่ได้รับประโยชน์

มารวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มผู้ใช้น�้า บริหารจัดการด้วยกลุ่ม พวก

เขาจะตกลงกันเองว่าจะมีการใช้น�้าอย่างไร ทุกแห่งท่ีได้ไป

ด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าในแต่ละชุมชน ก็ให้ชาวบ้านร่วม

กันรับผิดชอบ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้าน

แหล่งน�้าได้มีการทดลองประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว ๗ - ๘ 

จังหวัด โดยการน�ากลุ่มผู้ใช้น�้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพือ่ให้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ตืน่ตวั และร่วมกนัดแูลรกัษาโครงการ โดย

ตั้งใจไว้จะประชุมปีละประมาณ ๒๐ จังหวัด โดยทางผู้ว่า

ราชการจงัหวดั ชลประทานจงัหวดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ได้รับฟังร่วมกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท�าให้การ

ปฏิบัติจะได้เกิดผลส�าเร็จอย่างเต็มที่

 เรือ่งสดุท้ายคอื การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ท่ีมีการด�าเนินงานมากว่า ๓๐ ปีแล้ว ควรมีค�าตอบที่ 

ชดัเจนว่า กจิกรรมหรอืงานอะไรทีส่ามารถเป็นตัวอย่างความ

ส�าเร็จ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้ น�าไปปฏิบัติ

ได้เป็นผลส�าเรจ็ รวมทัง้มีประชาชนมาเรยีนรู ้โดยใช้หลกั ๓ ดี 

คือ ๑. ความรู้ดี แต่ละศูนย์ฯ จะต้องมีความรู้ที่ดี มีเจ้าหน้าที่

 ในช่วงที่ผ่านมา องค์กรนานาชาติด้านความโปร่งใส (Transparency 

International: TI) ได้ตรวจสอบวดัความโปร่งใสของภาครฐัในประเทศสมาชกิ

จากการรับรู ้ของประชาชนด้วยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  

Perception Index: CPI) และประกาศผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าประเทศไทย

มีผลการวัดที่ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งอยู่อันดับที่ ๘๘ ของ 

กลุม่สมาชกิ ๑๗๖ ประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑/๒๕๕๒/๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่๖๐/๘๔/๗๘ และ ๘๐ ตามล�าดบั ถึงแม้การทจุรติ

ในภาครัฐของไทยดูจะไม่ได้เลวร้ายลงตามอันดับที่จัด แต่เมื่อวัดการรับรู้ 

ของภาคประชาชนเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว ประเทศไทยอาจมีการแก้ไข

ในภาครัฐได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใสให้ประชาชน 

เชื่อมั่นได้ แต่รัฐบาลก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 

เมษายน และพฤษภาคม ๒๕๕๕ ก�าหนดแผนส่งเสรมิและพฒันาธรรมาภบิาล 

ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน กับก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ ซึ่งส�านักงาน กปร.ก็ได้ตอบสนองนโยบาย 

ดงักล่าวแล้ว และ กนก. จะจดัท�าเป็นจลุสารรายงานให้เจ้าหน้าที ่กปร.ทกุท่าน 

ทราบอีกครั้ง 

๒

๓

๑

๔

๕

ข่าวความเคลื่อนไหวการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มนิติการ

๑. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ วางพวงมาลาวนัปิยมหาราช

๒. ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ งาน “พรรณไม้งาม
อร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕

๔. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ งานท�าบุญส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ส�านกังาน กปร.

๕. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โครงการรวมใจบรจิาคโลหติ 

ถวายเป็นพระราชกศุล (ให้โลหติ ให้ชวีติ) ครัง้ที ่๑ 

๓. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถวายสัตย ์ปฏิญาณ  
ณ ตึกสนัติไมตร ีท�าเนยีบรฐับาล

๕๓ ๔



Eventsข่าวเลขาฯ ฝากบอก

ที่มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชน ๒. พันธุ์ดี คือ เมื่อได้

เข้ามาเรียนรู้ท่ีศูนย์ฯ แล้วจะต้องมีพืชหรือสัตว์สายพันธุ์ดีให้กับ 

ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้น�ากลับไปลงมือปฏิบัติได้จริง และ ๓. คนดี คือ 

คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ท่ีศูนย์ฯ จะต้องเป็นคนดี มีความขยันขันแข็ง 

และตั้งใจจริง 

 ทีน่�ามาฝากบอกในท่ีนีเ้ป็นส่วนหนึง่นอกเหนอืจากภารกจิหลัก

ที่ทุกคนได้ร่วมมือกันดีอยู่แล้ว งานที่อยากเสริมเข้าไปอีกนั้น ต้อง

อาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องชาว กปร. เพื่องาน

ต่างๆ นั้น จะได้ขยายผลไปสู่ประชาชนจนเป็นผลส�าเร็จต่อไป 

โอกาสนี้ขอทักทาย ชาว กปร. 

ทุกท่าน ซึ่งเป็นครั้งแรกได้มา

พูดคุยในจดหมายข่าว 

ส�านักงาน กปร. นี้ 

ส�าหรับผมมีความภูมิใจ

อย่างยิ่งในชีวิตราชการที่ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

ให้มาด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ 

กปร. ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดที่จะได้

ท�างานสนองพระราชด�าริ

อย่างเต็มความสามารถ

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

๒

กิจกรรม ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕
 ความตั้งใจในการท�างานสนองพระราชด�ารินั้น อยาก

สานงานท่ีเป็นภารกิจหลักต่อเนื่อง คือ การตามเสด็จและ 

ผลกัดนัโครงการสนองพระราชด�ารใิห้ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ยังจะผลักดันเรื่องหลัก ๆ เพิ่มอีก คือ 

 เรื่องแรก การขยายผลแนวพระราชด�าริปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการจัดประกวด ๒ 

ครัง้ มผีลงานตวัอย่างของผูน้�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบความส�าเร็จ ท้ังประชาชน 

เกษตรกร ภาคธุรกิจ และภาคราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างให้

ประชาชนเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด ก็สามารถ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติได้

 เรื่องที่สอง การติดตามโครงการ โดยเฉพาะโครงการ

พัฒนาด้านแหล่งน�้าจะต้องมีการติดตามผล และมีข้อมูล

แสดงให้เหน็ว่ามกีารใช้น�า้ให้เกดิประโยชน์ ประชาชนในพืน้ที่

มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีการน�าประชาชนที่ได้รับประโยชน์

มารวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มผู้ใช้น�้า บริหารจัดการด้วยกลุ่ม พวก

เขาจะตกลงกันเองว่าจะมีการใช้น�้าอย่างไร ทุกแห่งท่ีได้ไป

ด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าในแต่ละชุมชน ก็ให้ชาวบ้านร่วม

กันรับผิดชอบ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้าน

แหล่งน�้าได้มีการทดลองประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว ๗ - ๘ 

จังหวัด โดยการน�ากลุ่มผู้ใช้น�้ามาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เพือ่ให้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ตืน่ตวั และร่วมกนัดแูลรกัษาโครงการ โดย

ตั้งใจไว้จะประชุมปีละประมาณ ๒๐ จังหวัด โดยทางผู้ว่า

ราชการจงัหวดั ชลประทานจงัหวดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ได้รับฟังร่วมกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท�าให้การ

ปฏิบัติจะได้เกิดผลส�าเร็จอย่างเต็มที่

 เรือ่งสดุท้ายคอื การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ที่มีการด�าเนินงานมากว่า ๓๐ ปีแล้ว ควรมีค�าตอบที่ 

ชดัเจนว่า กิจกรรมหรอืงานอะไรทีส่ามารถเป็นตวัอย่างความ

ส�าเร็จ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้ น�าไปปฏิบัติ

ได้เป็นผลส�าเรจ็ รวมทัง้มปีระชาชนมาเรยีนรู ้โดยใช้หลกั ๓ ดี 

คือ ๑. ความรู้ดี แต่ละศูนย์ฯ จะต้องมีความรู้ที่ดี มีเจ้าหน้าที่

 ในช่วงที่ผ่านมา องค์กรนานาชาติด้านความโปร่งใส (Transparency 

International: TI) ได้ตรวจสอบวดัความโปร่งใสของภาครฐัในประเทศสมาชกิ

จากการรับรู ้ของประชาชนด้วยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  

Perception Index: CPI) และประกาศผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าประเทศไทย

มีผลการวัดที่ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งอยู่อันดับที่ ๘๘ ของ 

กลุม่สมาชกิ ๑๗๖ ประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑/๒๕๕๒/๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่๖๐/๘๔/๗๘ และ ๘๐ ตามล�าดบั ถงึแม้การทจุรติ

ในภาครัฐของไทยดูจะไม่ได้เลวร้ายลงตามอันดับที่จัด แต่เมื่อวัดการรับรู้ 

ของภาคประชาชนเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว ประเทศไทยอาจมีการแก้ไข

ในภาครัฐได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใสให้ประชาชน 

เช่ือม่ันได้ แต่รัฐบาลก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ 

เมษายน และพฤษภาคม ๒๕๕๕ ก�าหนดแผนส่งเสรมิและพฒันาธรรมาภบิาล 

ในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน กับก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ ซึ่งส�านักงาน กปร.ก็ได้ตอบสนองนโยบาย 

ดงักล่าวแล้ว และ กนก. จะจดัท�าเป็นจลุสารรายงานให้เจ้าหน้าท่ี กปร.ทุกท่าน 

ทราบอีกครั้ง 

๒

๓

๑

๔

๕

ข่าวความเคลื่อนไหวการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มนิติการ

๑. ๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๕ วางพวงมาลาวนัปิยมหาราช

๒. ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ งาน “พรรณไม้งาม
อร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕

๔. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ งานท�าบุญส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรบัปีใหม่ ส�านกังาน กปร.

๕. ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ โครงการรวมใจบริจาคโลหติ 

ถวายเป็นพระราชกศุล (ให้โลหติ ให้ชีวติ) คร้ังที ่๑ 

๓. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถวายสัตย ์ปฏิญาณ  
ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล

๕๓ ๔



Eventsข่าวเลขาฯ ฝากบอก

ที่มีความพร้อมในการให้ความรู้กับประชาชน ๒. พันธุ์ดี คือ เมื่อได้

เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ แล้วจะต้องมีพืชหรือสัตว์สายพันธุ์ดีให้กับ 

ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้น�ากลับไปลงมือปฏิบัติได้จริง และ ๓. คนดี คือ 

คนที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ จะต้องเป็นคนดี มีความขยันขันแข็ง 

และตั้งใจจริง 

 ทีน่�ามาฝากบอกในทีน่ีเ้ป็นส่วนหนึง่นอกเหนอืจากภารกจิหลกั

ที่ทุกคนได้ร่วมมือกันดีอยู่แล้ว งานที่อยากเสริมเข้าไปอีกนั้น ต้อง

อาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องชาว กปร. เพื่องาน

ต่างๆ นั้น จะได้ขยายผลไปสู่ประชาชนจนเป็นผลส�าเร็จต่อไป 

โอกาสนี้ขอทักทาย ชาว กปร. 

ทุกท่าน ซึ่งเป็นครั้งแรกได้มา

พูดคุยในจดหมายข่าว 

ส�านักงาน กปร. นี้ 

ส�าหรับผมมีความภูมิใจ

อย่างยิ่งในชีวิตราชการที่ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 

ให้มาด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการ 

กปร. ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดที่จะได้

ท�างานสนองพระราชด�าริ

อย่างเต็มความสามารถ

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์

เลขาธิการ กปร.

๒

กิจกรรม ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕
 ความตั้งใจในการท�างานสนองพระราชด�ารินั้น อยาก

สานงานที่เป็นภารกิจหลักต่อเน่ือง คือ การตามเสด็จและ 

ผลกัดนัโครงการสนองพระราชด�ารใิห้ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ยังจะผลักดันเรื่องหลัก ๆ เพิ่มอีก คือ 

 เรื่องแรก การขยายผลแนวพระราชด�าริปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการจัดประกวด ๒ 

ครัง้ มผีลงานตวัอย่างของผูน้�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ

เพียงไปประยุกต์ใช้จนประสบความส�าเร็จ ทั้งประชาชน 

เกษตรกร ภาคธุรกิจ และภาคราชการ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้

ประชาชนเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด ก็สามารถ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติได้

 เรื่องที่สอง การติดตามโครงการ โดยเฉพาะโครงการ

พัฒนาด้านแหล่งน�้าจะต้องมีการติดตามผล และมีข้อมูล

แสดงให้เห็นว่ามกีารใช้น�า้ให้เกิดประโยชน์ ประชาชนในพ้ืนที่

มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มีการน�าประชาชนที่ได้รับประโยชน์

มารวมกลุ่มกัน เป็นกลุ่มผู้ใช้น�้า บริหารจัดการด้วยกลุ่ม พวก

เขาจะตกลงกันเองว่าจะมีการใช้น�้าอย่างไร ทุกแห่งที่ได้ไป

ด�าเนินการพัฒนาแหล่งน�้าในแต่ละชุมชน ก็ให้ชาวบ้านร่วม

กันรับผิดชอบ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้าน

แหล่งน�้าได้มีการทดลองประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว ๗ - ๘ 

จังหวัด โดยการน�ากลุ่มผู้ใช้น�้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพือ่ให้กลุม่ผูใ้ช้น�า้ตืน่ตวั และร่วมกนัดแูลรกัษาโครงการ โดย

ต้ังใจไว้จะประชุมปีละประมาณ ๒๐ จังหวัด โดยทางผู้ว่า

ราชการจงัหวดั ชลประทานจงัหวดั และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ได้รับฟังร่วมกัน ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท�าให้การ

ปฏิบัติจะได้เกิดผลส�าเร็จอย่างเต็มที่

 เรือ่งสดุท้ายคอื การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ 

ที่มีการด�าเนินงานมากว่า ๓๐ ปีแล้ว ควรมีค�าตอบที่ 

ชดัเจนว่า กจิกรรมหรอืงานอะไรทีส่ามารถเป็นตวัอย่างความ

ส�าเร็จ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้ น�าไปปฏิบัติ

ได้เป็นผลส�าเรจ็ รวมทัง้มปีระชาชนมาเรยีนรู ้โดยใช้หลกั ๓ ดี 

คือ ๑. ความรู้ดี แต่ละศูนย์ฯ จะต้องมีความรู้ที่ดี มีเจ้าหน้าที่

 ในช่วงท่ีผ่านมา องค์กรนานาชาติด้านความโปร่งใส (Transparency 

International: TI) ได้ตรวจสอบวดัความโปร่งใสของภาครฐัในประเทศสมาชกิ

จากการรับรู ้ของประชาชนด้วยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  

Perception Index: CPI) และประกาศผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าประเทศไทย

มีผลการวัดที่ ๓๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งอยู่อันดับที่ ๘๘ ของ 

กลุม่สมาชกิ ๑๗๖ ประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑/๒๕๕๒/๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่๖๐/๘๔/๗๘ และ ๘๐ ตามล�าดบั ถงึแม้การทจุรติ

ในภาครัฐของไทยดูจะไม่ได้เลวร้ายลงตามอันดับท่ีจัด แต่เมื่อวัดการรับรู้ 

ของภาคประชาชนเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้ว ประเทศไทยอาจมีการแก้ไข

ในภาครัฐได้ไม่ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใสให้ประชาชน 

เชื่อมั่นได้ แต่รัฐบาลก็มิได้นิ่งนอนใจ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ 

เมษายน และพฤษภาคม ๒๕๕๕ ก�าหนดแผนส่งเสรมิและพฒันาธรรมาภบิาล 

ในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน กับก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ ซึ่งส�านักงาน กปร.ก็ได้ตอบสนองนโยบาย 

ดงักล่าวแล้ว และ กนก. จะจัดท�าเป็นจุลสารรายงานให้เจ้าหน้าท่ี กปร.ทุกท่าน 

ทราบอีกครั้ง 

๒

๓

๑

๔

๕

ข่าวความเคลื่อนไหวการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มนิติการ

๑. ๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๕ วางพวงมาลาวนัปิยมหาราช

๒. ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ งาน “พรรณไม้งาม
อร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕

๔. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ งานท�าบุญส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรบัปีใหม่ ส�านกังาน กปร.

๕. ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๕ โครงการรวมใจบรจิาคโลหติ 

ถวายเป็นพระราชกศุล (ให้โลหติ ให้ชวีติ) ครัง้ที ่๑ 

๓. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถวายสัตย ์ปฏิญาณ  
ณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล

๕๓ ๔



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

พระบรมราโชวาท
ค�ำอวยพร และค�ำปฏิญำณสัญญำ ที่พวกท่ำนได้กล่ำวนั้น เป็นที่ประจักษ์ใจมำก ขอขอบใจ 

ท่ำนทั้งหลำย ตลอดจนประชำชนชำวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมำด้วยควำมปรำรถนำดี และไมตรีจิต 
ควำมปรำรถนำดี และควำมพร้อมเพรียงกันของทุกคน อย่ำงที่ได้เห็นในวันนี้ ท�ำให้ข้ำพเจ้ำปลื้มใจ 

มีก�ำลังใจมำกขึ้น มีควำมเชื่อเสมอว่ำ ควำมเมตตำ ปรำรถนำดีของท่ำนนี้ เป็นปัจจัยอย่ำงส�ำคัญที่จะท�ำให้
ควำมพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะ และในชำติบ้ำนเมือง แต่ถ้ำคนไทยเรำยังมีคุณธรรมอันนี้ 
อยู่ในจิตใจ ก็จะมีควำมหวังได้ว่ำ บ้ำนเมืองไทยไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย 
และธ�ำรงมั่นคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่ง อย่ำงแน่นอน ขออ�ำนำจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

จงคุ้มครองรักษำท่ำน รักษำชำติไทย ให้มีแต่ควำมผำสุกร่มเย็น ตลอดไป

พระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมำคม

วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๕

แบบรายงานการประเมินผล (SAR) แนะน�าตัวช้ีวัด ตามค�ารับรองฯ ปี ๒๕๕๖

เลขาฯ ฝากบอก

 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.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ  อนุเดชากุล

ชื่อเล่น : วุฒิ/เซ้ง 
วฒุกิารศกึษา/สถานศกึษา : ปรญิญาตรกีารเงนิและการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
วันที่บรรจุ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด  : กบค.
ความมุง่หวงั/คตปิระจ�าใจ : ขยนั  อดทน  ประพฤตตินเป็นคนดี 
สิ่งที่อยากท�าใน กปร.  : ตั้งใจท�างานในหน้าที่ และที่มอบ 
  หมายให้ดีที่สุด

ดหมายข่าว ส�านกังาน กปร. ขอแนะน�าตวัชีว้ดัตามค�ารบัรองเพือ่

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาระบบงานโดยม ี

เป้าหมายร่วมกัน ฉบับนี้ขอแนะน�าตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด เก่ียวกับเรื่องการ

ปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากร

 ตัวชี้วัดแรกคือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ชื่อระดับความส�าเร็จของการปรับปรุง

กระบวนการ มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน

ของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน โดยควรพัฒนาและ

ปรบัปรงุกระบวนการ (Process) ด้วยรปูแบบหรอืวธิกีารใหม่ ๆ  ทีห่ลากหลาย 

ให้ค�านึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้

บรกิาร คณุภาพของเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร คณุภาพของสิง่อ�านวยความสะดวก 

และคุณภาพการให้บริการในภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการ และ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สิ่งที่ส�านักงาน กปร. ต้องด�าเนินการ คือ ต้องมีการ

ปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า ที่เป็นงานหลักของ 

ส�านักงาน กปร. ในจ�านวน ๓ กระบวนการ ประกอบด้วย

 ๑. กระบวนการประสาน วิเคราะห์ และติดตาม

ประเมนิผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ๒. กระบวนการฎกีาขอพระราชทานพระมหากรณุา

 ๓. กระบวนการขยายผลและประชาสัมพันธ์แนว 

พระราชด�าริ

 การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการด�าเนินการที่ชัดเจน โดยประเมิน

จากตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ และ

ผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ  

การบูรณาการการท�างานของภาคส่วนต่าง ๆ และการ 

ลดต้นทุน เป็นต้น 

 ส�าหรบัรายละเอยีดขัน้ตอนทีต้่องท�าในปีงบประมาณ

นี้ คือ

  จัดท�าแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของทั้ง ๓ กระบวนการ และ

ก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  มกีารด�าเนนิการตามแผนและได้ผลส�าเรจ็ของการ

ปรับปรุงกระบวนการ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

ที่ก�าหนดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผลส�าเร็จของการ

ปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการ

ปรบัปรงุกระบวนการก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูร้บั

บริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการ

การท�างานของภาคส่วนต่างๆ หรอืการลดต้นทนุ

 นอกจากนี ้ยงัมตีวัชีว้ดัด้านบคุลากร คอื ตวัชีว้ดัที ่๘ 

ชื่อระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร มีหลักการ

คือ การพัฒนาบุคลากร เป็นการด�าเนินงานเก่ียวกับ 

การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความ

สามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท�างาน อัน

จะเป ็นผลให ้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความ

ต้องการของผูร้บับรกิาร โดยตวัชีว้ดันีก้�าหนดให้ส�านกังาน 

กปร. ท�าใน ๓ เรื่อง คือ 

ประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความ

สามารถ สร้างความได้เปรยีบในการด�าเนินงาน 

และความส�าเร็จขององค์การ

 เรื่องที่ ๓ การจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 

เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี

กิจกรรมที่ต้องก�าหนดในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร หัวข้อการ

พฒันา วธิกีารในการพฒันาบคุลากรแต่ละกลุม่

เป้าหมาย ระยะเวลาในการด�าเนนิการ เป็นต้น 

โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่ จัดท�าขึ้นควร

สอดคล้องกบัทรพัยากรและความจ�าเป็นในการ

พัฒนาบุคลากร และผลส�ารวจฯ ข้างต้น  

  การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ 

  ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

 เรื่องที่ ๑ การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การนั้น ส�านักงาน กปร. ต้อง

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบัน ทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วน

ราชการ จ�านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง 

หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่ส�าคัญในเชิง

ยุทธศาสตร์ที่ส�านักงาน กปร. เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด�าเนินการ 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อน�าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล

การตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 

Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 เรื่องที่ ๒ ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจ 

ในการพัฒนาบุคลากร โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวม 

อยู่ในแบบส�ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 

Survey) เพื่อวัดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญต่อความ 

พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource  

Development Survey) โดยจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ใช้การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญของ 

องค์การ (Gap) จากการส�ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ และ

ครั้งที่ ๒

 การประเมินความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการ

ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล การสือ่สาร และการมอบ

หมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้

ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้

ได้มาซึง่การใช้ประโยชน์ พฒันาศกัยภาพ และการสร้างมลูค่าอย่างต่อเนือ่งแก่บคุลากร

ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน รวมถงึแรงจงูใจและ

ความจงรักภักดีต่อองค์การ อันน�าไปสู ่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มี

แนะน�าตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แนะน�าสมาชิกใหม่

แบบรายงานการประเมินผลตนเองของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (SAR)

ประจ�าปีงบประมาณ 2555

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น�้าหนัก 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน ผลงาน คะแนนประเมิน
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตนเอง ตนเอง

 4.1 ร้อยละของจ�านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�านักงาน กปร.ได้
  วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน 100% 100%  90%  10  100%  5.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  ขอรับการสนับสนุนทั้งปีงบประมาณ

 4.2  ร้อยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการ
  ที่ได้รับการอนุมัติโดยประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  88.52  85.65  85%  10  N/A  1.0000   N/A  1.0000   98.60%  5.0000
 
 4.3  ระดับความส�าเร็จของการขยายผลจากการประกวดผลงานตามปรัชญา ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.000   ระดับ 3  3.0000   ระดับ 5  5.0000
  เศรษฐกิจพอเพียง 5  5  5

 4.4  ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.0000   ระดับ 1  1.0000   ระดับ  4.8840
  พระราชด�าริ 4.5 5  5         4.8

 4.5 จ�านวนผู้เข้าใช้ข้อมูลในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)   2,390  2,868  10  1,734  1.0000   2,731  4.4266   3,592  5.0000
       คน   คน   คน 

 4.6 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  92.60  93.70 85% 10 97% 5.000  97% 5.0000  97% 5.0000
 

 การประเมินคุณภาพ  10 10.0000 10.0000 10.0000

 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     7  N/A  1.0000   N/A  1.000   N/V  1.0000

 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย    85%  3  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
 

 มิติภายใน (น�้าหนัก : ร้อยละ 30)

 การประเมินประสิทธิภาพ  15 39.0000 66.0000 73.0000

 7 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระดับ  N/A  ระดับ  3  ระดับ 4  4.0000   ระดับ 4  4.0000   ระดับ 5  5.0000
   5  5

 8 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน    95%  2.5  108.99  5.0000   101.10  5.0000   102.95  5.0000
       %    %    %

 9  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    74%  1     100%  5.0000   100%  5.0000

 10 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    95%  1.5     95.77%  5.0000   99.30%  5.0000

 11 ระดับส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม    ระดับ  5  ระดับ 1  1.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  เอกสารงบประมาณรายจ่าย    5

 12 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน    ระดับ  2     ระดับ 2 2.0000   ระดับ 4 4.0000
  ราชการ   5

 การประเมินการพัฒนาองค์กร 15 15.0000 15.0000 30.0000

 13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   ระดับ 5  N/V 1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

 14 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ    ระดับ 5 N/A 1.0000   N/A 1.0000  N/A 1.0000
     5
    
 15 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ    ระดับ 5  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

  รวม    93   204.0000   285.266   411.8400

  คะแนนเต็ม 5       2.1935   2.5889   4.1918

  หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง = NA = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

  สีขาว สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีเขียวอ่อน สีเขียว

ปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ)

 มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 70)

 การประเมินประสิทธิผล 60 140.0000 194.2660 298.8400

๖ ๗ ๘



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

พระบรมราโชวาท
ค�ำอวยพร และค�ำปฏิญำณสัญญำ ที่พวกท่ำนได้กล่ำวนั้น เป็นที่ประจักษ์ใจมำก ขอขอบใจ 

ท่ำนทั้งหลำย ตลอดจนประชำชนชำวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมำด้วยควำมปรำรถนำดี และไมตรีจิต 
ควำมปรำรถนำดี และควำมพร้อมเพรียงกันของทุกคน อย่ำงที่ได้เห็นในวันนี้ ท�ำให้ข้ำพเจ้ำปลื้มใจ 

มีก�ำลังใจมำกขึ้น มีควำมเชื่อเสมอว่ำ ควำมเมตตำ ปรำรถนำดีของท่ำนนี้ เป็นปัจจัยอย่ำงส�ำคัญที่จะท�ำให้
ควำมพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะ และในชำติบ้ำนเมือง แต่ถ้ำคนไทยเรำยังมีคุณธรรมอันนี้ 
อยู่ในจิตใจ ก็จะมีควำมหวังได้ว่ำ บ้ำนเมืองไทยไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย 
และธ�ำรงมั่นคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่ง อย่ำงแน่นอน ขออ�ำนำจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

จงคุ้มครองรักษำท่ำน รักษำชำติไทย ให้มีแต่ควำมผำสุกร่มเย็น ตลอดไป

พระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมำคม

วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๕

แบบรายงานการประเมินผล (SAR) แนะน�าตัวชี้วัด ตามค�ารับรองฯ ปี ๒๕๕๖

เลขาฯ ฝากบอก

 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.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ  อนุเดชากุล

ชื่อเล่น : วุฒิ/เซ้ง 
วฒุกิารศกึษา/สถานศกึษา : ปริญญาตรีการเงนิและการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
วันที่บรรจุ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด  : กบค.
ความมุง่หวงั/คตปิระจ�าใจ : ขยนั  อดทน  ประพฤตตินเป็นคนดี 
สิ่งที่อยากท�าใน กปร.  : ตั้งใจท�างานในหน้าที่ และที่มอบ 
  หมายให้ดีที่สุด

ดหมายข่าว ส�านกังาน กปร. ขอแนะน�าตวัชีว้ดัตามค�ารบัรองเพือ่

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาระบบงานโดยม ี

เป้าหมายร่วมกัน ฉบับน้ีขอแนะน�าตัวช้ีวัด ๒ ตัวช้ีวัด เกี่ยวกับเรื่องการ

ปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากร

 ตัวชี้วัดแรกคือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ชื่อระดับความส�าเร็จของการปรับปรุง

กระบวนการ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้การพฒันาคุณภาพการให้บรกิารประชาชน

ของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน โดยควรพัฒนาและ

ปรบัปรงุกระบวนการ (Process) ด้วยรปูแบบหรอืวธีิการใหม่ ๆ  ทีห่ลากหลาย 

ให้ค�านึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้

บรกิาร คณุภาพของเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร คุณภาพของสิง่อ�านวยความสะดวก 

และคุณภาพการให้บริการในภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการ และ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สิ่งที่ส�านักงาน กปร. ต้องด�าเนินการ คือ ต้องมีการ

ปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า ท่ีเป็นงานหลักของ 

ส�านักงาน กปร. ในจ�านวน ๓ กระบวนการ ประกอบด้วย

 ๑. กระบวนการประสาน วิเคราะห์ และติดตาม

ประเมนิผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ๒. กระบวนการฎกีาขอพระราชทานพระมหากรณุา

 ๓. กระบวนการขยายผลและประชาสัมพันธ์แนว 

พระราชด�าริ

 การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการด�าเนินการที่ชัดเจน โดยประเมิน

จากตวัชีว้ดัทีส่ะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ และ

ผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ  

การบูรณาการการท�างานของภาคส่วนต่าง ๆ และการ 

ลดต้นทุน เป็นต้น 

 ส�าหรบัรายละเอยีดขัน้ตอนท่ีต้องท�าในปีงบประมาณ

นี้ คือ

  จัดท�าแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของทั้ง ๓ กระบวนการ และ

ก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  มกีารด�าเนนิการตามแผนและได้ผลส�าเรจ็ของการ

ปรับปรุงกระบวนการ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

ที่ก�าหนดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผลส�าเร็จของการ

ปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการ

ปรบัปรงุกระบวนการก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูร้บั

บริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการ

การท�างานของภาคส่วนต่างๆ หรอืการลดต้นทนุ

 นอกจากนี ้ยงัมตีวัชีว้ดัด้านบคุลากร คอื ตวัชีว้ดัที ่๘ 

ชื่อระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร มีหลักการ

คือ การพัฒนาบุคลากร เป็นการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความ

สามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท�างาน อัน

จะเป ็นผลให ้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความ

ต้องการของผูร้บับรกิาร โดยตวัชีว้ดันีก้�าหนดให้ส�านกังาน 

กปร. ท�าใน ๓ เรื่อง คือ 

ประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความ

สามารถ สร้างความได้เปรยีบในการด�าเนินงาน 

และความส�าเร็จขององค์การ

 เรื่องที่ ๓ การจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 

เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี

กิจกรรมที่ต้องก�าหนดในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร หัวข้อการ

พฒันา วธีิการในการพฒันาบคุลากรแต่ละกลุม่

เป้าหมาย ระยะเวลาในการด�าเนนิการ เป็นต้น 

โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่ จัดท�าขึ้นควร

สอดคล้องกบัทรพัยากรและความจ�าเป็นในการ

พัฒนาบุคลากร และผลส�ารวจฯ ข้างต้น  

  การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ 

  ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

 เรื่องที่ ๑ การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การนั้น ส�านักงาน กปร. ต้อง

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบัน ทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วน

ราชการ จ�านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง 

หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่ส�าคัญในเชิง

ยุทธศาสตร์ที่ส�านักงาน กปร. เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด�าเนินการ 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อน�าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล

การตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 

Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 เรื่องที่ ๒ ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจ 

ในการพัฒนาบุคลากร โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวม 

อยู่ในแบบส�ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 

Survey) เพื่อวัดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญต่อความ 

พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource  

Development Survey) โดยจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ใช้การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญของ 

องค์การ (Gap) จากการส�ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ และ

ครั้งที่ ๒

 การประเมินความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการ

ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล การส่ือสาร และการมอบ

หมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้

ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้

ได้มาซึง่การใช้ประโยชน์ พฒันาศกัยภาพ และการสร้างมลูค่าอย่างต่อเนือ่งแก่บคุลากร

ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน รวมถึงแรงจงูใจและ

ความจงรักภักดีต่อองค์การ อันน�าไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการท่ีมี

แนะน�าตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แนะน�าสมาชิกใหม่

แบบรายงานการประเมินผลตนเองของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (SAR)

ประจ�าปีงบประมาณ 2555

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น�้าหนัก 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน ผลงาน คะแนนประเมิน
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตนเอง ตนเอง

 4.1 ร้อยละของจ�านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�านักงาน กปร.ได้
  วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน 100% 100%  90%  10  100%  5.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  ขอรับการสนับสนุนทั้งปีงบประมาณ

 4.2  ร้อยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการ
  ที่ได้รับการอนุมัติโดยประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  88.52  85.65  85%  10  N/A  1.0000   N/A  1.0000   98.60%  5.0000
 
 4.3  ระดับความส�าเร็จของการขยายผลจากการประกวดผลงานตามปรัชญา ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.000   ระดับ 3  3.0000   ระดับ 5  5.0000
  เศรษฐกิจพอเพียง 5  5  5

 4.4  ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.0000   ระดับ 1  1.0000   ระดับ  4.8840
  พระราชด�าริ 4.5 5  5         4.8

 4.5 จ�านวนผู้เข้าใช้ข้อมูลในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)   2,390  2,868  10  1,734  1.0000   2,731  4.4266   3,592  5.0000
       คน   คน   คน 

 4.6 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  92.60  93.70 85% 10 97% 5.000  97% 5.0000  97% 5.0000
 

 การประเมินคุณภาพ  10 10.0000 10.0000 10.0000

 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     7  N/A  1.0000   N/A  1.000   N/V  1.0000

 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย    85%  3  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
 

 มิติภายใน (น�้าหนัก : ร้อยละ 30)

 การประเมินประสิทธิภาพ  15 39.0000 66.0000 73.0000

 7 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระดับ  N/A  ระดับ  3  ระดับ 4  4.0000   ระดับ 4  4.0000   ระดับ 5  5.0000
   5  5

 8 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน    95%  2.5  108.99  5.0000   101.10  5.0000   102.95  5.0000
       %    %    %

 9  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    74%  1     100%  5.0000   100%  5.0000

 10 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    95%  1.5     95.77%  5.0000   99.30%  5.0000

 11 ระดับส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม    ระดับ  5  ระดับ 1  1.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  เอกสารงบประมาณรายจ่าย    5

 12 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน    ระดับ  2     ระดับ 2 2.0000   ระดับ 4 4.0000
  ราชการ   5

 การประเมินการพัฒนาองค์กร 15 15.0000 15.0000 30.0000

 13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   ระดับ 5  N/V 1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

 14 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ    ระดับ 5 N/A 1.0000   N/A 1.0000  N/A 1.0000
     5
    
 15 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ    ระดับ 5  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

  รวม    93   204.0000   285.266   411.8400

  คะแนนเต็ม 5       2.1935   2.5889   4.1918

  หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง = NA = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

  สีขาว สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีเขียวอ่อน สีเขียว

ปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ)

 มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 70)

 การประเมินประสิทธิผล 60 140.0000 194.2660 298.8400

๖ ๗ ๘



จดหมายข่าว ส�านักงาน

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕

พระบรมราโชวาท
ค�ำอวยพร และค�ำปฏิญำณสัญญำ ที่พวกท่ำนได้กล่ำวนั้น เป็นที่ประจักษ์ใจมำก ขอขอบใจ 

ท่ำนทั้งหลำย ตลอดจนประชำชนชำวไทยทุกคน ที่พร่ังพร้อมกันมำด้วยควำมปรำรถนำดี และไมตรีจิต 
ควำมปรำรถนำดี และควำมพร้อมเพรียงกันของทุกคน อย่ำงที่ได้เห็นในวันนี้ ท�ำให้ข้ำพเจ้ำปล้ืมใจ 

มีก�ำลังใจมำกขึ้น มีควำมเชื่อเสมอว่ำ ควำมเมตตำ ปรำรถนำดีของท่ำนนี้ เป็นปัจจัยอย่ำงส�ำคัญที่จะท�ำให้
ควำมพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะ และในชำติบ้ำนเมือง แต่ถ้ำคนไทยเรำยังมีคุณธรรมอันนี้ 
อยู่ในจิตใจ ก็จะมีควำมหวังได้ว่ำ บ้ำนเมืองไทยไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย 
และธ�ำรงมั่นคงต่อไป ได้ตลอดรอดฝั่ง อย่ำงแน่นอน ขออ�ำนำจแห่งคุณพระรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 

จงคุ้มครองรักษำท่ำน รักษำชำติไทย ให้มีแต่ควำมผำสุกร่มเย็น ตลอดไป

พระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมำคม

วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๕

แบบรายงานการประเมินผล (SAR) แนะน�าตัวชี้วัด ตามค�ารับรองฯ ปี ๒๕๕๖

เลขาฯ ฝากบอก

 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.อรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐-๖
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ  อนุเดชากุล

ชื่อเล่น : วุฒิ/เซ้ง 
วฒุกิารศกึษา/สถานศึกษา : ปรญิญาตรกีารเงนิและการธนาคาร 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
วันที่บรรจุ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด  : กบค.
ความมุง่หวงั/คตปิระจ�าใจ : ขยนั  อดทน  ประพฤตตินเป็นคนดี 
สิ่งที่อยากท�าใน กปร.  : ตั้งใจท�างานในหน้าที่ และที่มอบ 
  หมายให้ดีที่สุด

ดหมายข่าว ส�านกังาน กปร. ขอแนะน�าตวัชีว้ดัตามค�ารบัรองเพือ่

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาระบบงานโดยม ี

เป้าหมายร่วมกัน ฉบับนี้ขอแนะน�าตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด เกี่ยวกับเรื่องการ

ปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากร

 ตัวชี้วัดแรกคือ ตัวชี้วัดท่ี ๗ ชื่อระดับความส�าเร็จของการปรับปรุง

กระบวนการ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้การพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชน

ของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน โดยควรพัฒนาและ

ปรบัปรงุกระบวนการ (Process) ด้วยรปูแบบหรอืวธิกีารใหม่ ๆ  ทีห่ลากหลาย 

ให้ค�านึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้

บรกิาร คณุภาพของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บรกิาร คณุภาพของส่ิงอ�านวยความสะดวก 

และคุณภาพการให้บริการในภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการ และ

ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สิ่งที่ส�านักงาน กปร. ต้องด�าเนินการ คือ ต้องมีการ

ปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า ที่เป็นงานหลักของ 

ส�านักงาน กปร. ในจ�านวน ๓ กระบวนการ ประกอบด้วย

 ๑. กระบวนการประสาน วิเคราะห์ และติดตาม

ประเมนิผลโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ๒. กระบวนการฎกีาขอพระราชทานพระมหากรณุา

 ๓. กระบวนการขยายผลและประชาสัมพันธ์แนว 

พระราชด�าริ

 การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการด�าเนินการที่ชัดเจน โดยประเมิน

จากตัวชีว้ดัทีส่ะท้อนผลของการปรบัปรงุกระบวนการ และ

ผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

เช่น ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ  

การบูรณาการการท�างานของภาคส่วนต่าง ๆ และการ 

ลดต้นทุน เป็นต้น 

 ส�าหรบัรายละเอียดข้ันตอนทีต้่องท�าในปีงบประมาณ

นี้ คือ

  จัดท�าแผนปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าที่ส่ง

ผลต่อประสิทธิผลของทั้ง ๓ กระบวนการ และ

ก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  มกีารด�าเนนิการตามแผนและได้ผลส�าเรจ็ของการ

ปรับปรุงกระบวนการ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

ที่ก�าหนดในการปรับปรุงกระบวนการ 

  สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผลส�าเร็จของการ

ปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการ

ปรบัปรงุกระบวนการก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูร้บั

บริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการ

การท�างานของภาคส่วนต่างๆ หรือการลดต้นทนุ

 นอกจากนี ้ยงัมีตัวช้ีวดัด้านบคุลากร คอื ตวัชีว้ดัที ่๘ 

ชื่อระดับความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร มีหลักการ

คือ การพัฒนาบุคลากร เป็นการด�าเนินงานเกี่ยวกับ 

การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความ

สามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท�างาน อัน

จะเป ็นผลให ้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความ

ต้องการของผูร้บับรกิาร โดยตวัช้ีวัดนีก้�าหนดให้ส�านกังาน 

กปร. ท�าใน ๓ เรื่อง คือ 

ประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การมีความ

สามารถ สร้างความได้เปรยีบในการด�าเนนิงาน 

และความส�าเร็จขององค์การ

 เรื่องที่ ๓ การจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 

เป็นการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี

กิจกรรมท่ีต้องก�าหนดในการวางแผนพัฒนา

บุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร หัวข้อการ

พฒันา วธิกีารในการพฒันาบคุลากรแต่ละกลุ่ม

เป้าหมาย ระยะเวลาในการด�าเนนิการ เป็นต้น 

โดยแผนพัฒนาบุคลากรที่ จัดท�าขึ้นควร

สอดคล้องกบัทรพัยากรและความจ�าเป็นในการ

พัฒนาบุคลากร และผลส�ารวจฯ ข้างต้น  

  การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ 

  ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร

  จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

 เรื่องที่ ๑ การจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญขององค์การนั้น ส�านักงาน กปร. ต้อง

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบัน ทั้งโครงสร้างของหน่วยงานในส่วน

ราชการ จ�านวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง 

หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่ส�าคัญในเชิง

ยุทธศาสตร์ที่ส�านักงาน กปร. เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการด�าเนินการ 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อน�าไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล

การตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 

Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 เรื่องที่ ๒ ประเมินความเห็นและความส�าคัญต่อความพึงพอใจ 

ในการพัฒนาบุคลากร โดยประเมินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะรวม 

อยู่ในแบบส�ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development 

Survey) เพื่อวัดส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญต่อความ 

พึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ (Human Resource  

Development Survey) โดยจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง ใช้การเปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส�าคัญของ 

องค์การ (Gap) จากการส�ารวจการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ ๑ และ

ครั้งที่ ๒

 การประเมินความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการ

ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล การสือ่สาร และการมอบ

หมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควรให้

ความส�าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่อให้

ได้มาซึง่การใช้ประโยชน์ พฒันาศกัยภาพ และการสร้างมลูค่าอย่างต่อเนือ่งแก่บคุลากร

ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และสมรรถนะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน รวมถงึแรงจงูใจและ

ความจงรักภักดีต่อองค์การ อันน�าไปสู ่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มี

แนะน�าตัวช้ีวัด ปี ๒๕๕๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แนะน�าสมาชิกใหม่

แบบรายงานการประเมินผลตนเองของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (SAR)

ประจ�าปีงบประมาณ 2555

ล�าดับที่ ตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น�้าหนัก 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ผลงาน คะแนนประเมิน ผลงาน คะแนนประเมิน
ผลงาน

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตนเอง ตนเอง

 4.1 ร้อยละของจ�านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�านักงาน กปร.ได้
  วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจ�านวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน 100% 100%  90%  10  100%  5.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  ขอรับการสนับสนุนทั้งปีงบประมาณ

 4.2  ร้อยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเป็นไปตามแผนเฉพาะโครงการ
  ที่ได้รับการอนุมัติโดยประธาน กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  88.52  85.65  85%  10  N/A  1.0000   N/A  1.0000   98.60%  5.0000
 
 4.3  ระดับความส�าเร็จของการขยายผลจากการประกวดผลงานตามปรัชญา ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.000   ระดับ 3  3.0000   ระดับ 5  5.0000
  เศรษฐกิจพอเพียง 5  5  5

 4.4  ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก ระดับ  ระดับ  ระดับ  10  ระดับ 1  1.0000   ระดับ 1  1.0000   ระดับ  4.8840
  พระราชด�าริ 4.5 5  5         4.8

 4.5 จ�านวนผู้เข้าใช้ข้อมูลในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)   2,390  2,868  10  1,734  1.0000   2,731  4.4266   3,592  5.0000
       คน   คน   คน 

 4.6 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา
  การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  92.60  93.70 85% 10 97% 5.000  97% 5.0000  97% 5.0000
 

 การประเมินคุณภาพ  10 10.0000 10.0000 10.0000

 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     7  N/A  1.0000   N/A  1.000   N/V  1.0000

 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย    85%  3  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
 

 มิติภายใน (น�้าหนัก : ร้อยละ 30)

 การประเมินประสิทธิภาพ  15 39.0000 66.0000 73.0000

 7 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ระดับ  N/A  ระดับ  3  ระดับ 4  4.0000   ระดับ 4  4.0000   ระดับ 5  5.0000
   5  5

 8 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน    95%  2.5  108.99  5.0000   101.10  5.0000   102.95  5.0000
       %    %    %

 9  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน    74%  1     100%  5.0000   100%  5.0000

 10 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม    95%  1.5     95.77%  5.0000   99.30%  5.0000

 11 ระดับส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม    ระดับ  5  ระดับ 1  1.0000   100%  5.0000   100%  5.0000
  เอกสารงบประมาณรายจ่าย    5

 12 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วน    ระดับ  2     ระดับ 2 2.0000   ระดับ 4 4.0000
  ราชการ   5

 การประเมินการพัฒนาองค์กร 15 15.0000 15.0000 30.0000

 13 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   ระดับ 5  N/V 1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

 14 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ    ระดับ 5 N/A 1.0000   N/A 1.0000  N/A 1.0000
     5
    
 15 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ    ระดับ 5  N/A  1.0000   N/A  1.0000   N/A  1.0000
     5

  รวม    93   204.0000   285.266   411.8400

  คะแนนเต็ม 5       2.1935   2.5889   4.1918

  หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง = NA = 1.00-1.49 = 1.50-2.49 = 2.50-3.49 = 3.50-4.49 = 4.50-5.00

  สีขาว สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีเขียวอ่อน สีเขียว

ปี 53 ปี 54 ปี 55 (ร้อยละ)

 มิติภายนอก (น�้าหนัก : ร้อยละ 70)

 การประเมินประสิทธิผล 60 140.0000 194.2660 298.8400

๖ ๗ ๘


