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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
  1. สํานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ(สาํนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานงานกบัส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ
และองค์กรภาคเอกชน  ในการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยแต่เดิมนัน้
สาํนกังาน กปร.  เป็นหน่วยงานหน่ึงในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ต่อมาเมื่อโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารมิจีํานวนมาก และขยายการดําเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเปาหมายในการดําเนินงานมากขึน้ คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีติเหน็ชอบและ้

อนุมตัใินหลกัการเมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2535 ใหแ้ยกสาํนกังาน กปร. ออกจากสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ โดยให้ยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดบักรม สงักดัสํานัก
นายกรฐัมนตร ีขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีมเีลขาธกิารเป็นผูบ้งัคบับญัชา ทัง้น้ีมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่
7 กนัยายน 2536 เป็นตน้มา หลงัจากนัน้ไดม้พีระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการสาํนักงาน กปร. 
สาํนกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. 2538 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่26 มถุินายน พ.ศ. 2538 กําหนดการแบ่งส่วน
ราชการและระบุอาํนาจหน้าทีข่องแต่ละสว่นราชการภายในสาํนกังาน กปร. ซึง่ใชเ้ป็นแนวการปฏบิตัิ
ราชการของสาํนกังาน กปร. อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา 
 
  2. การปฏริปูระบบราชการตามนโยบายของรฐับาลปจจุบนัไปสู่การบรหิารจดัการั

ภาครฐัแนวใหม ่โดยการแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ และกฎหมาย
ว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่งผลใหม้กีารปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งส่วนราชการใหภ้าค
ราชการมขีนาดเล็กลง เน้นการทํางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ ลดการทํางานที่ซํ้าซอ้น ลดขัน้ตอนกา์
ทํางาน มีการปฏิรูประบบงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน และพฒันาบุคลากร
ปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพประสทิธภิาพเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการปฏริปูระบบราชการในระยะยาว และมุง่สู่
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน 
 
  การปฏริูประบบราชการโดยมกีารเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดงักล่าว ส่งผลใหโ้ครงสรา้ง
ของสาํนกังาน กปร. เปลีย่นแปลงไปกล่าวคอื  ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 
(ฉบบัที ่5)  พ.ศ. 2545 ใหไ้ว ้ณ วนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 หมวด 21 กําหนดใหส้าํนกังาน กปร. 
เป็นสว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีโดยเป็น
หน่วยงานขนาดเลก็มบุีคลากรปฏบิตังิานไม่มากนักประกอบกบันโยบายของสํานักงาน กปร. ใน
ปจจุบนั เน้นและใหค้วามสําคญักบัการเพิม่คุณภาพประสทิธภิาพของการดําเนินงานโครงการอนัั
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เน่ืองมาจากพระราชดําริ และมุ่งขยายผลการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริไปสู่ประชาชน
กลุ่มเปาหมายต่างๆ มากขึน้ ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นที่้ สาํนกังาน กปร. จะตอ้งมกีารทบทวนบทบาท
และภารกิจในการดําเนินงานให้สอดคล้องกบันโยบายการปฏิรูประบบราชการของรฐับาล และ
อตัรากําลงัที่มอียู่ โดยมกีารกําหนดเปาหมายตวัชี้วดัผลการทํางานที่ชดัเจน ปรบัปรุงระบบการ้

ทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ลดขัน้ตอนการทํางานทีไ่ม่จําเป็น พฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานได้
อย่างมคีุณภาพ และนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชม้ากขึน้ ทัง้น้ี เพื่อใหส้ามารถสนองพระราชดําริ
และดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และมี
ประสทิธภิาพ 
 
  3. แผนกลยุทธ์ของสํานักงาน กปร. จะเป็นเครื่องมอืชีนํ้าทีก่ําหนดทศิทางแนว
ทางการดําเนินงานของสาํนกังาน กปร. ในระยะ 4 ปี ขา้งหน้า และเป็นแผนการดําเนินงานใหก้บั
ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีข่องสาํนกังานฯ ทีจ่ะผลกัดนัการดาํเนินงานและการบรหิารจดัการโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิใหส้ามารถสนองพระราชดํารไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูและสมัฤทธผิล เกดิ์
ประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างยัง่ยืนอันเป็นการสร้างความมัน่คงให้กับประเทศชาติ ซึ่งการ
ดําเนินงานดงักล่าวจําเป็นจะต้องพฒันาระบบประสานงาน และระบบบรหิารจดัการ พฒันาองค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ตามแนวพระราชดําร ิพฒันาบุคลากรให้มคีุณภาพประสทิธิภาพสูงใน
ลกัษณะผูช้าํนาญการหรอืมอือาชพี เพือ่ใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยา่งเหมาะสม
ทัง้ในปจจุบนัและในอนาคตั  
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บทท่ี 2 
การประเมนสถานการณ์ิ  

 
 ปจจุบนัสาํนักงาน กปรั . ใหค้วามสาํคญักบัการดําเนินงานขยายผลการพฒันาตาม
แนวพระราชดํารไิปสู่ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ มากขึน้ และเน้นการประสานและบรหิารจดัการ้

ดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรใิหถู้กตอ้งครบถว้น และมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบั
นโยบายปฏริปูระบบราชการของรฐับาลทีเ่น้นการทาํงานแบบมุง่ผลสมัฤทธ ิลดการทํางานทีซ่บัซอ้น   ์
ลดขัน้ตอนการทํางาน โดยมกีารวดัผลสําเร็จในการทํางานที่ชดัเจน เพื่อให้สอดรบักบัระบบการ
จดัสรรงบประมาณแนวใหมท่ีมุ่่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตรเ์ป็นหลกั ซึง่สภาวะต่างๆ ดงักล่าวสง่ผล
ใหส้าํนกังาน กปร. จะตอ้งพฒันาและปรบัเปลีย่นแนวทางการทาํงานโดยเน้นในเชงิคุณประสทิธภิาพ
มากขึน้ มกีารกําหนดเปาหมา้ ยการดาํเนินงานทีช่ดัเจนและตอ้งผลกัดนัการทาํงานใหบ้รรลุเปาหมาย้

ที่ตัง้ไว้ ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความต้องการของกลุ่มเปาหมายและประชาชน รวมทัง้มีการ้

ประเมนิผลการปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้ จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม 
(SWOT Analysis)  ทัง้ปจจยัภายนอกและภายในองคก์ร ซึง่เป็นปจจยัสาํคญัทีจ่ะนํามากําหนดั ั

บทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางดาํเนินงานของสาํนกังาน กปร. ในระยะต่อไปไดแ้ก่ 
 
1. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอการดาํเนนงานของสาํนักงาน กปร่ ิ . 
 
 1.1 นโยบายปฏริปูระบบราชการอยา่งจรงิจงัและต่อเน่ืองของรฐับาลสง่ผลกระทบต่อ
สาํนกังาน กปร. ดงัน้ี 
 

  1.1.1 การแกไ้ขระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2545นําไปสู่การปรบั
โครงสรา้งสว่นราชการ ทาํใหส้าํนกังาน กปร. เป็นสว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรกีระทรวง
หรอืทบวง ขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีโดยเป็นหน่วยงานขนาดเลก็ คล่องตวัและสามารถผลกัดนัการ
ดําเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ทําใหส้าํนักงาน กปร. ตอ้งปรบักระบวนการทํางานใหส้อดรบักบั
การปฏิรูปดังกล่าว แต่เน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการยงัอยู่ในระยะเริ่มต้นการประสานการ
ดําเนินงานระหว่างหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบยงัมชี่องว่าง ดงันัน้ กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิ
บางอย่างทีอ่อกมาบงัคบัใชเ้ป็นกฎและระเบยีบปฏบิตัโิดยรวมบางอย่างไม่สามารถใชก้บัสํานักงาน 
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กปร. ซึง่มภีารกจิและการปฏบิตัใินลกัษณะพเิศษได ้ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคและขอ้จาํกดัในการปฏบิตังิาน
อยูม่าก 
 
 
 
  1.1.2 การปฏริปูกระบวนการจดัทาํงบประมาณ โดยมกีารจดัทาํงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และการจดัทําประมาณการงบประมาณล่วงหน้า  โดยมกีารจดัทํา
ขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ เพื่อใหห้น่วยงานมคีวามรบัผดิชอบต่อการใชจ้่ายงบประมาณใหคุ้ม้ค่า
และเกดิประโยชน์สูงสุด และมกีารประเมนิประสทิธภิาพการใชง้บประมาณ ดงันัน้ แมว้่าสํานักงาน 
กปร. จะไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเพยีงพอและต่อเน่ืองจากรฐับาล แต่การใชง้บประมาณ
ในระยะต่อไปสาํนกังาน กปร. จะตอ้งมผีลผลติและผลลพัธใ์นการทาํงานทีช่ดัเจนและสามารถวดัหรอื
ประเมนิความคุม้คา่ได ้
 
  1.1.3 การเปลีย่นแปลงระบบบรหิารงานตามนโยบายของรฐับาลไปสูก่ารบรหิาร
จดัการภาครฐัแนวใหม่เน้นการบรหิารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ ิและมกีารประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีา์
ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ทาํใหส้าํนกังาน กปร. จะตอ้ง
กําหนดเปาหมายและตวัชีว้ดัการดํา้ เนินการใหช้ดัเจน มกีารทํางานทีโ่ปร่งใส และมแีผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏบิตัริาชการเป็นเครื่องมอืในการปฏบิตัริาชการ แต่เน่ืองจากลกัษณะงานของสํานักงาน 
กปร. เน้นในการประสานและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําร ิซึ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้จงึมขีอ้จํากดัและยากต่อการกําหนดเปาหมายการดําเนินการในระยะยาวที่้

ชดัเจนได ้
 
  1.1.4 นโยบายกระจายอํานาจสู่ทอ้งถิน่และนําระบบบรหิารงานแบบบูรณาการ 
(CEO) มาใชใ้นระดบัจงัหวดั โดยใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทาํหน้าทีบ่รูณาการ 
ประสานและตดิตามการดําเนินงานของทุกหน่วยในพืน้ทีร่บัผดิชอบโดยมุ่งช่วยเหลอืประชาชนเป็น
หลกั รวมทัง้หน่วยงานของรฐัมขีดีความสามารถในการพึง่ตนเองทัง้ในดา้นวชิาการและทรพัยากร
ดําเนินงานมากขึน้ ดงันัน้การดําเนินงานพฒันาช่วยเหลอืประชาชนของจงัหวดัและหน่วยงานต่างๆ 
ในระยะต่อไปสามารถดําเนินการได้อย่างเบ็ดเสรจ็ด้วยตนเอง ไม่จําเป็นต้องขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจาก กปร.  
 
 1.2 นโยบายรฐับาลที่สําคญัได้แก่ นโยบายการแก้ไขปญหาความยากจนและั

ช่วยเหลอืผูป้ระสบปญหากรณีต่างๆ เช่น โครงการจดัตัง้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง โครงการั

หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์โครงการพกัชาํระหน้ีใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ย เป็นนโยบายทีส่อดคลอ้งและ
สนับสนุนจุดมุ่งหมายหลกัในการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิโดยเป็นการขยาย
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ผลการช่วยเหลอืประชาชนในระดบัรากหญ้าใหส้ามารถพึง่ตนเองไดแ้ละเป็นการสรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชน ดงันัน้ สาํนกังาน กปร. จงึควรพจิารณานํานโยบายรฐับาลทีเ่อือ้อาํนวยต่อการดาํเนินงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรมิาใชป้ระโยชน์ใหม้ากขึน้ 
 
 1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกจิและด้านสงัคมยุคโลกาภิวตัน์ในระดบัโลก          
และระดบัประเทศดาํเนินไปอยา่งรวดเรว็ จากยุคดัง้เดมิไปสูยุ่คการปฏวิตัอุิตสาหกรรม ยุคนวตักรรม 
ยุคเศรษฐกจิใหม่ จนถงึยุคสงัคมความรูใ้นปจจุบนั โดยมเีทคโนโลยสีารสนเทศ ั (IT) เป็นตวันําการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และมกีารเปลี่ยนแปลงที่
รวดเรว็กว่าขดีความสามารถและศกัยภาพของบุคลากรของสํานักงาน กปร. ซึ่งมขีอ้จํากดัในการ
บรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่พอสมควร ดงันัน้ สาํนักงาน กปร. จะตอ้งปรบัปรุงและ
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหท้นัสมยัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการขยายผลการดําเนินงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดํารแิละรองรบักจิกรรมดําเนินงานสนองพระราชดาํรใิหม่ๆ  มากขึน้ ทัง้น้ีเพื่อ
สนบัสนุนและผลกัดนัใหห้น่วยงานต่างๆ ดาํเนินการพฒันาช่วยเหลอืประชาชนใหส้ามารถปรบัตวัได้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ในยคุโลกาภวิตัน์ได ้
 
 1.4 ความคาดหวงัและการยอมรบัของรฐับาลและหน่วยต่างๆ ทัง้ภาครฐับาลและ
ภาคเอกชนต่อบทบาทหน้าที่ของสํานักงาน กปร. มอียู่ในเกณฑส์ูง ทัง้ในดา้นการบรหิารจดัการ
ดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิด้านองค์ความรู้และวิชาการที่สามารถเสนอข้อ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็นในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ด้านการประสานและสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ทําใหส้าํนักงาน กปร. จะตอ้งพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหทุ้กฝาย่

เหน็คุณภาพของการปฏบิตังิานมากขึน้ทัง้ในดา้นบุคลากร ดา้นวชิาการและดา้นการบรหิารจดัการ 
 
2. ผลกระทบตอความสาํเรจ็ในการดาํเนนงาน่ ิ  
 

 2.1 ผลกระทบด้านบวกท่ีเป็นโอกาส 
 

  2.1.1 สาํนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานทีม่ ี”ภาพลกัษณ์ทีดี่”  เน่ืองจากเป็น
หน่วยงานทีม่ภีารกจิหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานสนองพระราชดาํรเิพื่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์จงึไดร้บั
การสนบัสนุนจากรฐับาล หน่วยงานภาครฐั องคก์รภาคเอกชนและประชาชน อยา่งต่อเน่ืองตลอดมา   
 
  2.1.2 ม ี“ระบบบรหารจดัการพเศษิ ิ ” สาํนักงาน กปร. มสีถานภาพเป็นที่
ยอมรบัของหน่วยงานอื่นๆ โดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิมกีฎหมายรองรบัการทาํงานสนองพระราชดาํรโิดยตรงซึง่เอือ้ต่อการทาํงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมกีารบรหิารจดัการในลกัษณะ “พเศษิ ” โดยมีความเป็นระบบครบวงจรเริ่มจากการรบั
พระราชทานพระราชดาํรแิละสามารถนํามาพจิารณากําหนดแนวทางปฏบิตัติัง้แต่การศกึษาวเิคราะห ์
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การวางแผนดําเนินงานและการตดิตามประเมนิผล โดยมงีบประมาณและทรพัยากรสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่มาก  ซึ่งรูปแบบ      
การบรหิารจดัการดงักล่าวน้ีได้เอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานเป็นอย่างยิง่ทําใหส้ํานักงาน 
กปร. สามารถกําหนดแผนดําเนินงานเชงิรุกและกําหนดกจิกรรมใหม่ๆ ในการดําเนินงานสนอง
พระราชดาํรไิดก้วา้งขวางขึน้ 
 
  2.1.3 ม ี“โครงสร้างและระบบบรหารงานทีดี่ิ ” สาํนกังาน กปร.เป็นหน่วยงาน
ขนาดเล็ก โดยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรฐัมนตรี จึงมเีอกภาพและความคล่องตวัในการ
ทํางานทําใหส้ามารถผลกัดนัการดําเนินงานต่างๆ ไดง้่ายขึน้ นอกจากน้ีสํานักงาน กปร. มบุีคลากร
น้อยแต่มปีระสทิธิภาพ ทําให้สามารถสื่อสารทําความเขา้ใจกนัได้ง่าย รวมทัง้มกีารบรหิารงานที่
โปรง่ใส 
 
 2.2 ผลกระทบด้านลบท่ีเป็นอปุสรรค 
 

  2.2.1 มาตรการลดขนาดกําลงัคนภาครฐัตามนโยบายปฏริปูระบบราชการเป็น
นโยบายทีย่งัไม่มเีงื่อนเวลาสิน้สุด จงึส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของสาํนักงาน กปร. โดยรวม 
โดยเฉพาะการขยายผลการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรแิละการดาํเนินงานเชงิรุก
ต่างๆ เน่ืองจากสํานักงาน กปร. เป็นหน่วยงานขนาดเลก็ มอีตัรากําลงัจํานวนน้อยอยู่แล้ว ไม่
สามารถลดอตัรากาํลงัตามกฎเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นมาตรการได ้ประกอบกบัปจจุบนัรายละเอยีดตามั

มาตรการดงักล่าวในทางปฏบิตัยิงัมจุีดอ่อน และไม่ชดัเจนพอในทางปฏบิตัจิงึส่งผลกระทบต่อขวญั
กาํลงัใจในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นระดบัหน่ึง 
 
  2.2.2 การเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในสงัคมโลกเป็นไปอย่าง
รวดเรว็และต่อเน่ืองตลอดเวลา อตัราการเปลีย่นแปลงดงักล่าวมคีวามรวดเรว็กว่าขดีความสามารถ
ของสาํนักงาน กปร. ซึง่มขีอ้จํากดัและความไม่พรอ้มในดา้นต่างๆ ทีจ่ะรองรบัการเปลีย่นแปลงได ้
อาทเิช่น การขาดทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรระดบัต่างๆ การขาดเครื่องมอืและ
อุปกรณ์ที่ทนัสมยั ดงันัน้ จงึเป็นอุปสรรคต่อการกําหนดแผนงานที่ชดัเจนและการก้าวเขา้สู่องค์กร
แหง่การเรยีนรูต้ามแนวพระราชดาํร ิทาํใหส้าํนกังาน กปร. จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในการปรบัปรุงการ
บรหิารงานใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
  2.2.3 การบรหิารจดัการภายในสาํนกังาน กปร. ยงัมจุีดอ่อนทีจ่ะตอ้งพฒันาและ
แก้ไขปรบัปรุงใหส้อดคล้องกบัการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่ในหลายๆ ดา้นทัง้ในดา้นวชิาการ    
ด้านการบรหิารงาน และการพฒันาบุคลากร อาทเิช่น การกําหนดแผนการปฏบิตัิงานเชงิรุก การ
ทํางานในลกัษณะบูรณาการที่เป็นระบบครบวงจร การกําหนดมาตรฐานการทํางาน การพฒันา
กระบวนการทาํงานบนพืน้ฐานของการมสีว่นรว่ม การพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละสรา้งจติสาํนึกใน
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การทํางาน และการพฒันาระบบขอ้มูลและตวัชีว้ดัเพื่อการตดิตามประเมนิผล เป็นต้น โดยการขจดั
จุดอ่อนต่างๆ ดงักล่าวนัน้จะต้องเริม่ต้นจากการพฒันาคนใหม้คีุณภาพ ประสทิธภิาพและศกัยภาพ 
เพื่อให้บุคลากรเหล่าน้ีเป็นมืออาชีพและผู้ชํานาญในการปฏิบัติงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํรมิากขึน้ (Knowledge Worker)  และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานในภาวะของสถานการณ์ทีม่ี
การเปลีย่นแปลงต่างๆ 
 
3. แนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปสคูวามสาํเรจ็่  
 

 จากปจจยัแวดล้อมภายนอกและภายในที่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานดงักล่าวั

สาํนักงาน กปร. มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารดําเนินงานเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบับทบาทและภารกิจของสํานักงาน กปร. ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐับาลและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ มากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีเพื่อแสวงหาเครอืข่ายและการ้

เข้ามามสี่วนร่วมของทุกฝายในการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อให้เกิด่

ผลประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ โดยสํานักง้ าน กปร. จะต้องปรบัปรุงระบบและ
กระบวนการทํางานใหเ้ป็นพลวตัร มปีระสทิธภิาพสูง มกีารบรหิารกจิการทีด่ ีและมบุีคลากรทีม่ขีดี
ความสามารถสงูมคีุณภาพเป็นทีย่อมรบั มคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญเกีย่วกบัการดําเนินงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํรแิละสหวทิยาการ ตลอดจนมกีารทาํงานเป็นทมีงานอยา่งบูรณาการและมกีาร
บรหิารจดัการความรูข้องบุคลากรในสาํนักงาน กปร. ใหม้ศีกัยภาพเพิม่ขึน้เพื่อสามารถปฏบิตังิาน
สนองพระราชดํารอิย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ี โดยใหค้วามสําคญักบัการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความสาํเรจ็  5  ประการ ดงัน้ี 
 

 1) ความรู้ สรา้งและพฒันาสาํนักงาน กปร. เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูต้ามแนว
พระราชดาํร ิเพือ่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ประชาชนและสงัคมโดยรวม 
 

 2) ความเรว็ ในการดําเนินงานสนองพระราชดํารแิละดําเนินงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํรใิหถู้กตอ้ง ครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ 
 

 3) ความรเรมิ ิ ่  ในการวางแผนและดําเนินงานตามแนวพระราชดํารใินเชงิรุกสรา้ง
งานใหม่ๆ  ใหส้อดคลอ้งและทนักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 

 4) ความเป็นระบบ สรา้งระบบและมาตรฐานการทํางานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดํารใิหเ้ป็นกระบวนการเดยีวกนั มเีปาหมายรว่มในการดาํเนินงานทีช่ดัเจนสามารถวดัผลไ้ ด ้
และสอดคลอ้งกบัวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 

 5) ความรกัและสามคัคี สรา้งจติสาํนึกในการทํางานร่วมกนัดว้ยความรกั ความ
สามคัคแีละเอื้ออาทรต่อกนั เพื่อผลของงานทีจ่ะนําไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนและความมัน่คง
ของประเทศ 
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บทท่ี 3 
วสยัทศัน์  พนัธกจ  วตัถปุระสิ ิ งค ์

 
 จากการประเมนิสถานการณ์โดยการวเิคราะหป์จจยัแวดล้อมภายในและภายนอก ั

(SWOT) จงึกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องสาํนกังาน กปร. ดงัน้ี 
 
1. วสยัทศัน์ิ  
 

 หน่วยงานหลกัในการประสาน สนบัสนุน ดาํเนินงานและตดิตามประเมนิผลโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิเพื่อใหอ้งคก์รภาครฐัและภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดาํรไิดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพสงู และสมัฤทธผิลเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน์  
 
2. พนัธกจิ  
  

 การดาํเนินงานเพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ทีก่ําหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงกําหนดพนัธกิจในการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ ของ
สาํนกังาน กปร. ดงัน้ี 

1) ตามเสดจ็และรบัสนองพระราชดาํร ิ
2) ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดําเนินงานกบัหน่วยงานภาครฐับาล และ

ภาคเอกชน ในการดาํเนินงานสนองพระราชดาํร ิ
3) ตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
4) จดัใหม้กีารศกึษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรูต้าม

แนวพระราชดาํร ิ
5) เผยแพรป่ระชาสมัพนัธโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
6) เป็นศนูยข์อ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 

3. วตัถปุระสงค ์
 

 แผนกลยุทธข์องสาํนกังาน กปร. มวีตัถุประสงคเ์พื่อกําหนดแผนการดาํเนินงานของ
สาํนกังานฯ ในระยะต่อไป ดงัน้ี 
 1) เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น มปีระสทิธภิาพสงูและสมัฤทธผิลตามแนวพระราชดาํริ์  
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 2) เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํรใิหส้งูขึน้และสามารถพึง่ตนเองได ้
 3) เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ ไดร้บัทราบแนวพระราชดําร ิและสามารถ้

นํามาปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติ 
 4) เพื่อใหส้าํนักงาน กปร. เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงูเกีย่วกบั
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
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บทท่ี 4 
ยทุธศาสตร ์

 
 เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์ทีก่ําหนดไวโ้ดยเป็นหน่วยงานหลกั
ในการสนองพระราชดาํรแิละดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรใิหถู้กตอ้ง ครบถว้นและ
มปีระสทิธภิาพสงู สาํนกังาน กปร. ไดก้าํหนดยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงาน 4 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างการเรยีนรู้และขยายผลการดําเนินงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งองคก์ร ระบบงานและระบบสารสนเทศ 
  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
 
1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหารจดัการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ิ 
 
 1.1 ยทุธศาสตร ์
 

  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิถอื
เป็นยุทธศาสตรห์ลกัตามพนัธกจิและบทบาทหน้าทีข่องสาํนักงาน กปร. โดยเน้นการบรหิารจดัการ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อให้การดําเนินงานสนอง
พระราชดําริมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินงานตาม
ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 
 
  1.1.1 การตามเสดจ็และรบัสนองพระราชดาํร  ิ เพื่อประมวลรวบรวมพระราชดาํร ิ
และนํามาศึกษาวิเคราะห์และแปลงไปสู่ภาคปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถสนอง
พระราชดาํรไิดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 
  1.1.2 การใช้แผนเป็นเครือ่งมือดาํเนนงานิ  
  กําหนดใหม้กีารใช ้“แผน” เป็นเครื่องมอืในการประสาน สนับสนุน ดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผลโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแนว
พระราชดาํรทิีพ่ระราชทานใหไ้ว ้มกีารดาํเนินงานในลกัษณะบูรณาการและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
มุง่สูผ่ลลพัธต์ามเปาหมายทีก่าํหนดไว้้  
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  1.1.3 การลดขัน้ตอนและเรงรดัการทาํงาน่  
  หลักการดํ า เ นินงานโครงการอัน เ น่ื อ งมาจากพระราชดํ า ริที่ สํ าคัญคือ            
“ความรวดเร็ว” ดงันัน้ การลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการพิจารณากลัน่กรองและวิเคราะห์
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารทิี่ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ กปร. และเร่งรดัการ
ดาํเนินงานฎกีาทัง้ในสว่นทีส่าํนกังาน กปร. รบัผดิชอบและทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานอื่น 
จงึเป็นหลกัการดาํเนินงานทีส่าํคญัในการบรหิารจดัการ 
 
  1.1.4 การทบทวนแก้ไขกฎระเบียบตางๆ่  
  กําหนดให้มีการทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ทัง้ที่อยู่ภายในและภายนอกความ
รบัผดิชอบของสํานักงาน กปร. พรอ้มทัง้ศกึษาวเิคราะหแ์ละพจิารณาหาวธิกีารดําเนินงานเพื่อ
ปรบัปรงุใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตังิานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 
  1.1.5 การสร้างมาตรการจงูใจในการทาํงาน 
  กําหนดมาตรการในการสรา้งแรงจูงใจในการทํางานใหก้บัเจา้หน้าที่หน่วยต่างๆ ที่
เขา้มาร่วมดําเนินงานหรอืรบัผดิชอบในการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารดิ้วย
วธิกีารต่างๆ  
 
 1.2 เป้าหมาย 
 

 1.2.1   การดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรแิละสนองพระราชดาํรเิป็นไป
โดยรวดเรว็ ถูกตอ้ง ครบถว้นและมปีระสทิธภิาพสงู 

 หน่วยงานต่างๆ มคีวามศรทัธาและสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรมิปีระสทิธภิาพในการทาํงาน 
 ทบทวนกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตังิาน 
 
 1.3 ตวัช้ีวดั 
 

1.3.1 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมทีป่ระสานและบรหิารจดัการดาํเนินงานแลว้เสรจ็ใน 
                      รอบปี 

 รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุมตักิารดาํเนินงานภายใน 30 วนั 
 จาํนวนหน่วยงานทีพ่งึพอใจต่อการใหก้ารสนบัสนุนเพือ่ดาํเนินงานโครงการอนั 

       เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 จาํนวนครัง้ทีพ่จิารณาทบทวนและปรบัปรงุแกไ้ขกฎระเบยีบ 
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2. ยุทธศาสตรก์ารเสรมสร้างการเรียนรู้และขยายผลกิ ารดาํเนนงานโครงการอนัิ
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
 
 2.1 ยทุธศาสตร ์
 

  ยุทธศาสตร์การเสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละการขยายผลการดําเนินงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิเป็นจุดเน้นการดาํเนินงานในปจจุบนัของสาํนกังาน กปรั . ใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ด้านต่างๆ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาโดยมุ่งเสรมิสร้างความรูค้วามเขา้ใจ
ให้กับกลุ่มเปาหมายต่างๆ เพื่อนําแนวพระราชดําริไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิต โดยมีการ้

ดาํเนินงานตามยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 
 
  2.1.1 การเรงสงเสรมขยายผลการพฒันาตามแนวพระราชดาํรให้กว้างขวาง่ ่ ิ ิ  
 

   1) เรง่รดัและสง่เสรมิสนบัสนุนการนําแนวพระราชดาํรทิีไ่ดศ้กึษาทดลองจน
ประสบผลสําเรจ็ โดยเฉพาะงานขยายผลของศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารโิดย
ดําเนินการขยายผลไปสู่ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ ใหก้วา้งขวางเพิม่ขึน้ เพื่อใหส้ามารถนําไป้

เป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชวีติ 
   2) ตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานขยายผลโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานขยายผลให้กว้างขวางและมีคุณภาพ
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 
  2.1.2 การประชาสมัพนัธเ์ชงรกุเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจิ  
 

   กําหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารแิละพระราชกรณียกจิใหส้อดคล้องกบักลุ่มเปาหมาย้

ต่างๆ โดยใชว้ธิกีารและสื่อแบบผสมผสานเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึแต่ละกลุ่มเปาหมายอย่างเหมาะสม้

ทัง้เน้ือหาและชอ่งทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้การใชส้ือ่ประชาสมัพนัธแ์บบ 2 ทาง โดยเป็น
ผูนํ้าการเปลีย่นแปลงทีนํ่าขอ้มลูโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรไิปขยายผลใหก้บักลุ่มเปาหมาย้

อื่นๆ โดยเฉพาะประชาชนทีม่ศีกัยภาพในการเขา้มามสีว่นรว่มในการขยายผล 
 
  2.1.3 การสงเสรมการมีสวนรวม่ ่ ่ิ และสร้างเครือขายการดาํเนนงาน่ ิ  
   1) ส่งเสรมิใหป้ระชาชนและองค์กรส่วนทอ้งถิน่เขา้มามสี่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรติัง้แต่แรกเริม่การดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การมสีว่นรว่มใน
การวางแผน การดําเนินงาน การสนับสนุนค่าใชจ้่ายและแรงงานดําเนินงาน การตดิตามผลและการ
ดแูลรกัษาหลงัโครงการสิน้สดุ 
 



 15 

   2) สรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรการสรา้งการเรยีนรูแ้ละขยายผลการดําเนินงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารเิพื่อยกระดบัคุณภาพการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิโดยร่วมกบัองค์กรภาคเอกชนหรอืสถานศกึษาต่างๆ ในการสนับสนุนกลุ่มหรอืชมรม
ดาํเนินงานในลกัษณะศูนยก์ารเรยีนรูต้ามแนวพระราชดาํรโิดยมสีาํนกังาน กปร. เป็นผูส้นบัสนุนดา้น
วชิาการและเป็นทีป่รกึษา 
 
  2.1.4 การบรการและถายทอดประสบการณ์องคค์วามรู้เกีย่วกบัโครงการอนัิ ่
เนือ่งมาจากพระราชดาํริ 
   ดาํเนินการจดับรกิารและถ่ายทอดประสบการณ์องคค์วามรูเ้กีย่วกบัโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดํารใิหก้บักลุ่มเปาหมายต่างๆ ทัง้ภาครฐับาล ภาคเอกชน และประชาชน  ้

เพือ่นําไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ 
 
 2.2 เป้าหมาย 
 

  2.2.1 ขยายผลการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารไิปสู่ประชาชน
กลุ่มเปาหมายต่างๆ มากขึน้้  
  2.2.2 หน่วยงานภาครฐับาล ภาคเอกชน และประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ ้

รบัทราบและมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรมิากขึน้ 
  2.2.3 ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ และองคก์รสว่นทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามบีทบาทและ้

สว่นรว่มในการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  2.2.4 มเีครอืข่ายพนัธมติรในการสร้างการเรยีนรู้และขยายผลการดําเนินงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 
 2.3 ตวัช้ีวดั 
 

  2.3.1 จํานวนประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ ทีร่บัทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการ้

ดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  2.3.2 จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้มาศกึษาหาความรู ้ และเยีย่มชมศูนยศ์กึษาการพฒันา
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  2.3.3 จํานวนครวัเรอืนในพืน้ทีโ่ครงการฯ ทีนํ่าแนวพระราชดํารไิปใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินชวีติ 
  2.3.4 จาํนวนโครงการ/กจิกรรมทีป่ระชาชนหรอืองคก์รสว่นทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามสี่วน
รว่มในรปูแบบต่างๆ 
   
 



 16 

3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งระบบงานและระบบสารสนเทศ 
 
 3.1 ยทุธศาสตร ์
 

  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างระบบงานและระบบสารสนเทศเป็นยุทธศาสตร ์    
ทีก่ําหนดขึน้เพื่อรองรบัการปฏริูประบบราชการ โดยเป็นการปรบัปรุงและปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
ทาํงาน และการบรหิารจดัการของสาํนกังาน กปร. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายปฏริปูระบบราชการของ
รฐับาล โดยมุ่งเน้นการทํางานเพื่อมุ่งสู่ผลลพัธ์และผลสมัฤทธิ มีความรวดเร็วและคุ้มค่าภายใต้์
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่างๆ โดยมกีารดาํเนินงานตามยทุธศาสตรด์งัน้ี 
 
  3.1.1 การจดักลมุการปฏบตังานให้ส่ ิ ิ อดคล้องกบัภารกจิ  
 

   ทบทวนและกําหนดโครงสรา้งการบรหิารงานภายในใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ
และเปาหมายการดําเนินงานทีก่ําหนดขึน้ใหม่โดยใหทุ้กส่วนสอดคลอ้งและเอือ้อํานวยประโยชน์ต่อ้

กนัในการดาํเนินงานเพือ่ผลกัดนัใหอ้งคก์รดาํเนินไปสูว่สิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไว ้
 
  3.1.2 การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   1) จดัทําแผนแม่บทการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสาํนักงาน 
กปร. โดยมกีารปรบัปรุงแผนใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้แผนเป็นกรอบในการเสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารแิละพจิารณากําหนดงบประมาณ
ดาํเนินงาน 
   2) สรา้งเครอืข่ายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักงาน กปร. ให้
สามารถเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายของศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารแิละหน่วยงาน
หลกัทีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินงาน 
 
  3.1.3 การพฒันาระบบข้อมลูและเครือ่งช้ีวดัเพือ่การตดตามประเมนผลิ ิ  
 

   พฒันาระบบขอ้มูลและเครื่องชี้วดัการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดํารใินดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานถูกตอ้งแม่นยาํและเป็นปจจุบนั เป็นทีย่อมรบัของทุกฝาย ั ่

ตลอดจนมคีวามสอดคล้องกบัดชันีชี้วดัในระดบัชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนดําเนินงาน       
และพฒันาระบบตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
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 3.2 เป้าหมาย 
 

  3.2.1 ปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารงานภายในสาํนกังานฯ ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ 
  3.2.2 จดัทําแผนแม่บทการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและสรา้งเครอืข่ายให้
สามารถเชื่อมโยงกบัศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิและหน่วยงานหลกัต่างๆ 
  3.2.3 พฒันาระบบขอ้มูลและเครื่องชีว้ดัการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํรดิา้นต่างๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานถูกตอ้งแมน่ยาํ เป็นทีย่อมรบัของทุกฝาย่  
  3.2.4 สรา้งระบบการตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
 
 3.3 ตวัช้ีวดั 
 

  3.3.1 มโีครงสรา้งการบรหิารงานภายในทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิ 
  3.3.2 มแีผนแมบ่ทการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศสาํนกังาน กปร. 
  3.3.3 รอ้ยละของจาํนวนบุคลากรของสาํนกังาน กปร. ทีม่ทีกัษะในการใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3.3.4 มีฐานข้อมูล และเครื่องชี้วดัการพฒันาตามโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
  3.3.5 จาํนวนครัง้ทีด่าํเนินการตดิตามผลการดาํเนินงานในรอบปี 
  3.3.6 จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการประเมนิผลในรอบปี 
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4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารเรียนรูแ้ละเพมประสทธภาพการปฏบตัราชการิ่ ิ ิ ิ ิ  
 
 4.1 ยทุธศาสตร ์
 

  การพฒันาองค์การเรยีนรู้และเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบ้ติราชการของสํานักงาน 
กปร. เป็นยุทธศาตรท์ีส่าํคญัทีนํ่าไปสู่การดําเนินงานอื่นๆ โดยเป็นยุทธศาสตรท์ีเ่น้น “การพฒันา
คน” ใหม้คีุณภาพ ประสทิธภิาพและศกัยภาพ เพื่อนําไปสู่ “การพฒันาองคก์ร” ใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
การเรยีนรูต้ามแนวพระราชดาํร ิและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของสาํนกังาน กปร. โดย
มกีารดาํเนินงานตามยทุธศาสตรด์งัน้ี 
 
  4.1.1 การเพมศกัยภาพบคุลากรปฏบตังานเพือ่พฒันาไปสอูงคก์ารเรียนรู้ิ ่ ิ ิ ่  
 

   1) จดัทําแผนการฝึกอบรมบุคลากรในสาขาวชิาเฉพาะ วชิาทัว่ไป และสห
วทิยาการ เพือ่เพิม่ความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานของบุคลากรสาํนกังาน กปร. อยา่งต่อเน่ือง 
   2) สรา้งบุคลากรเพื่อเป็นวทิยากรของสํานักงาน กปร. ทีม่คีวามรอบรู้
เกีย่วกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิในลกัษณะสหวทิยาการ 
   3) แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ 
สถาบนัการศกึษาและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูส้รา้งสมประสบการณ์และมกีาร
ถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หม ่เพือ่ใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 
  4.1.2 การสร้างกระบวนการทาํงานเป็นทีมงาน 
 

   1) ปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงานโดยเน้นการทํางานเป็นทมีงานโดยมบุีคลากร
ปฏบิตังิานทีม่คีวามรอบรู ้ความคดิรเิริม่ ความสามารถ ความคล่องตวัและประสทิธภิาพในการทาํงาน 
   2) ปรบัเปลี่ยนกลไกการบรหิารและการตดัสนิใจ รวมทัง้วฒันธรรมของ
องคก์รใหเ้กดิการกระจายอํานาจการสัง่การเพื่อตอบสนองการดําเนินงานและบรหิารจดัการโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรใิหค้ล่องตวัและรวดเรว็ 
 
  4.1.3 การพฒันาและปรบัปรงุระบบบรหารงานบคุคลิ  
 

   1) สรา้งระบบการประเมนิผลงานใหเ้ป็นมาตรฐานโดยมกีารกําหนดหน้าที่
ความรบัผดิชอบงานมอบหมายทีช่ดัเจน รวมทัง้มรีะบบการใหผ้ลตอบแทนเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการ
ทาํงาน 
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   2) พฒันาระบบบรหิารงานบุคคลโดยมแีผนพฒันาระบบบรหิารงานบุคคล   
เป็นเครื่องมอืในการดําเนินงาน มกีารสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ทีม่มีาตรฐานเพื่อสรรหาคนดคีนเก่งมา
ทาํงาน 
   3) สรา้งระบบผูฝึ้กสอนงานในสาํนกังาน กปร. โดยมรีะบบทมีงานผสมผสาน
รองรบั เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูง้านระหวา่งบุคลากรทุกสาขาภายในสาํนกังาน กปร. 
 
 4.2 เป้าหมาย 
 

  4.2.1 การปฏบิตังิานเพื่อสนองพระราชดํารแิละดําเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสามารถดําเนินงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และแล้วเสร็จเป็นไปตาม
แผนงานทีก่าํหนด 
  4.2.2 บุคลากรสาํนกังาน กปร. ไดร้บัการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความรูใ้นลกัษณะ
สหวทิยาการ และสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการปฏบิตังิาน 
  4.2.3 การทาํงานเป็นทมีงานในลกัษณะบรูณาการ 
  4.2.4 มกีารกระจายอาํนาจสัง่การ และกาํหนดวธิปีฏบิตัภิายในสาํนกังาน กปร. ทีช่ดัเจน 
  4.2.5 บุคลากรของสาํนกังาน กปร. มคีุณภาพและความรูค้วามสามารถ ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของสาํนกังาน กปร. โดยรวมเพิม่ขึน้ 
 
 4.3 ตวัช้ีวดั 
 

  4.3.1 รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ในรอบปี 
  4.3.2 จํานวนบุคลากรที่สามารถเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูเ้รื่องโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  4.3.3 จํานวนโครงการ/กจิกรรม หรอืภารกจิของสาํนกังานฯ ทีม่กีารทาํงานร่วมกนั
เป็นทมีงาน 
  4.3.4 มกีารมอบอาํนาจสัง่การภายในสาํนกังาน กปร. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  4.3.5 มแีผนแมบ่ทการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลสาํนกังาน กปร. 
  4.3.6 ความพงึพอใจของกลุ่มเปาหมายผูร้บับรกิารจากสาํนกังาน้  กปร. 
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บทท่ี 5 
งบประมาณ 

 
  1. ในปีงบประมาณประจําปี 2547 สํานักงาน กปร. ไดร้บัอนุมตังิบประมาณ
ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานสนองพระราชดํารแิละบรหิารจดัการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
จํานวนรวมทัง้สิน้ 57.284 ล้านบาท แยกเป็นงบปกต ิจํานวน 28.787 ล้านบาท และงบกลาง 
ค่าใช้จ่ายโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจํานวน 28.497 ล้านบาท (ตามระเบียบสํานัก
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิพ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2546 ขอ้ 9) 
 

งบประมาณสาํนักงาน กปร. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 
 

รายการ งบฯปกติ งบกลาง รวม 
1. งบฯกลาง 25,780,500  4,088,400  29,868,900  

2. งบดาํเนินงาน 2,958,100  21,019,260  23,977,360  

3. งบลงทุน 48,000  700,000  748,000  

4. งบรายจา่ยอื่น -  2,689,830  2,689,830  

รวมทัง้สนิ้  28,786,600  28,497,490  57,284,090  

 
  หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2547 เป็นการจดัสรรตาม
พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึง่สาํนกังบประมาณจดัสรรตาม
กรอบทีส่าํนกังบประมาณกาํหนดก่อนการจดัทาํแผนกลยทุธ ์

 
  2. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 หมวด 21 
กาํหนดใหส้าํนกังาน กปร. เป็นสว่นราชการไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตรกีระทรวงหรอืทบวง ขึน้ตรง
ต่อนายกรฐัมนตร ีประกอบกบัมกีารประกาศใชร้ะเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2546 สง่ผลใหส้าํนกังาน กปร. ตอ้งปรบัเปลีย่นงบประมาณหมวดค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราวจากที่
เคยตัง้ไวใ้นงบกลางไปตัง้ไวใ้นงบประมาณปกตปิระจาํปี  
  นอกจากน้ีจากนโยบายการขยายผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํรไิปสูป่ระชาชนใหก้วา้งขวางเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นตน้ไป วงเงนิที่
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ต้องใชใ้นการขบัเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตรท์ีก่ําหนดไวจ้ะเพิม่ขึน้เพื่อใหก้ารดําเนินงานสนอง
พระราชดาํรแิละบรหิารจดัการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  3. งบประมาณในการบรหิารดําเนินงานตามแผนกลยุทธส์าํนกังาน กปร. ในช่วงปี          
2547-2550 จาํนวนรวมทัง้สิน้ 242.316 ลา้นบาท (ไมน่บัรวมงบดาํเนินงานเพื่อบรหิารงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรติามแนวพระราชดํารทิีพ่ระราชทานใหม่ในแต่ละหว้งเวลา ซึง่ไม่สามารถ
กาํหนดล่วงหน้าได)้ แยกเป็น 
 

  ปี 2547    จาํนวน  57.285  ลา้นบาท 

  ปี 2548    จาํนวน  53.356  ลา้นบาท 

  ปี 2549    จาํนวน  62.136  ลา้นบาท 

  ปี 2550    จาํนวน  68.490  ลา้นบาท 

   
 

ประมาณการงบประมาณรายจายตามแผนกลยทุธส์าํนักงาน กปร่ . (พ.ศ. 2547 – 2550) 
 

รายการ งบประมาณ หมายเหต ุ

 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550  

1. งบบุคลากร 29,869,900  35,345,780  40,523,700  42,555,400  

2. งบดาํเนินงาน 23,977,360  16,908,490  20,290,300  24,348,500  

3. งบลงทุน 748,000  90,200  108,300  130,000  

4. งบรายจา่ยอื่น 2,689,830  1,011,330  1,213,600  1,456,400  

 ปี 2547 ไดร้บั

ก า ร จั ด ส ร ร ต า ม 

พรบ. งบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

 งบประมาณ

พนักงานราชการเริม่

ใช้ในปีงบประมาณ 

2548 

รวมทัง้สิน้ 57,285,090  53,355,800  62,135,900  68,490,300   
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บทท่ี 6 

กลไกการบรหารแผิ นไปสกูารปฏบตั่ ิ ิ 
 
  ในการดาํเนินงานแผนกลยุทธข์องสาํนักงาน กปร. ใหเ้กดิผลสมัฤทธติามวสิยัทศัน์ ์
เปาประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จําเป็นต้องกําหนดกลไกการบรหิารแผนไปสู่การปฏิบตัิให้้

ชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทุกสว่นไดท้ราบถงึความสาํเรจ็หรอืความ
ลม้เหลวของการดาํเนินงานตามแผน และนําไปสูก่ารปรบัเปลีย่นแนวทางดาํเนินงานเพื่อแกไ้ขปญหาั

อุปสรรคขอ้ขดัขอ้งทีเ่กดิขึน้ในแต่ละหว้งเวลา โดยกาํหนดกลไกการบรหิารแผนดงัน้ี 
 
 1. การอาํนวยการ ควบคมุ กาํกบัดแูล 
 การอํ านวยการ  ควบคุม  กํ ากับดู แลการดํ า เ นินการตามแผนกลยุทธ์ม ี
“คณะกรรมการพฒันาระบบบรหารราชการ สาํนักงาน กปริ .” เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยจะมกีาร
จดัตัง้ “คณะทาํงานตดตาม กาํกบัดแูลและประเมนผลการดาํเนนงานตามแผนกลยุทธ์ิ ิ ิ ” ขึน้ 
เพือ่ควบคุม เรง่รดัและผลกัดนัการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเปาประสงคท์ีว่างไว้้  
 
 2. แผนปฏบตัราชการิ ิ  
 กาํหนดใหม้กีารจดัทาํ “แผนปฏบตัราชการิ ิ ” ทัง้ในระยะยาวและแผนประจาํปี เพื่อ
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการดําเนินงาน จดัสรรทรพัยากร ควบคุม กํากบัดูแลและตดิตามประเมนิผลการ
ดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ ์โดยมตีวัชีว้ดัการดาํเนินงานทีช่ดัเจน 
 
 3. ระบบการรายงานผล 
 กาํหนดใหม้กีารรายงานผลตามแผนกลยทุธส์าํนกังาน กปร. ใน  2  ระดบั ไดแ้ก่ 
  3.1 ระดบัความก้าวหน้าของแผนกลยทุธ ์
   เป็นการรายงานผลความคืบหน้าของการดําเนินงานทุกระยะ  4  
เดอืน พรอ้มกบัเสนอแนะวธิีการแก้ไขปญหาในการดําเนินงาน ั (ถ้าม)ี หรอืเป็นการปรบัแผน
ดาํเนินงานประจาํปี 
  3.2 ระดบัความสาํเรจ็ของแผนกลยทุธ ์
   เป็นการรายงานผลการดําเนินงานประจาํปี โดยประเมนิผลงานและ
ผลกระทบการดาํเนินงานเสนอต่อประธาน กปร. 
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 4. ระบบการตดตามประเมนผลิ ิ  
  4.1 การตดตามผลิ  เป็นการตดิตามผลความก้าวหน้า ปญหาอุปสรรคั

ขอ้ขดัขอ้งในการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ ์โดยคณะทาํงานตดิตาม กํากบัดแูลและประเมนิผล และ
ผูบ้รหิารสายงานของสาํนกังาน กปร. 
  4.2 การประเมนผลิ  เป็นการประเมนิประสทิธผิลในภาพรวมและประเมนิ
ประสทิธิผลแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ว่าบรรลุวตัถุประสงค์และเปาหมายที่วางไว้หรอืไม ่้

เพยีงใด และประเมนิประสทิธภิาพการดาํเนินงานของสาํนกังาน กปร. โดยสถาบนัภายนอก 
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ภาคผนวก 
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สรปุการวเคราะหส์ถานการณ์ิ  
(SWOT Analysis) 

 

ปัจจยัภายนอก 
 

1. โอกาส 
  การไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก 

- รฐับาลและสงัคมใหก้ารยอมรบัและสนบัสนุน 
- หน่วยงานต่างๆ ใหก้ารยอมรบัและใหค้วามรว่มมอื 

   นโยบายปฏริปูระบบราชการสง่ผลดต่ีอการจดัโครงสรา้งและพฒันาระบบงานทัง้
ในดา้นบุคลากร งบประมาณและการบรหิารจดัการ 
   นโยบายรฐับาลเอือ้อาํนวยประโยชน์ต่อการทาํงาน 
   มกีฎหมายรองรบัในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 
   ไดร้บังบประมาณดาํเนินงานอยา่งพอเพยีง 
   การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ทําใหก้ารทํางานรวดเรว็ และเป็นการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน รวมทัง้ชว่ยประหยดัวสัดุอุปกรณ์ 
 
 2. ภยัคกุคาม 
   การได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานต่างๆ ลดลงเน่ืองจาก หน่วยงานมี
งบประมาณของตนเอง นโยบายการกระจายอํานาจสู่ทอ้งถิน่ (CEO) ส่งผลใหง้านเบด็เสรจ็ภายใน
จงัหวดั  
   ผลกระทบจากการปฏริูประบบราชการทําใหต้้องลดอตัรากําลงัและกระทบต่อ
การทํางานการประสานงานล่าช้าเน่ืองจากการปรบัเปลี่ยนและยุบหน่วยงานหลายหน่วยและ
เจา้หน้าทีไ่มม่คีวามมัน่ใจในการทาํงาน 
   กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน 
   กระแสการพฒันาในยคุโลกาภวิตัน์ทาํใหเ้กดิคา่นิยมทีไ่มเ่หมาะสม 

- เศรษฐกจิทุนนิยมที่เน้นการบรโิภคทําใหเ้กดิค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อ
ระบบเศรษฐกิจในชนบท ทําให้การขยายผลเพื่อการพัฒนาคนให้
ประหยดัและพึง่ตนเองทาํไดย้ากขึน้ 

- แนวโน้มคนรุน่ใหมใ่หค้วามสนใจในโครงการฯ ลดลง 
   วฒันธรรมบางอยา่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตังิาน 
   ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลใหเ้กิดการลดอตัรากําลงั
บุคลากร 
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ปัจจยัภายใน 
 

 1. จดุแขง็ 
   สถานภาพของหน่วยงานเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานอื่น 

- เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ

- เป็นหน่วยงานรบัสนองพระราชดํารทิําใหส้ะดวกในการทํางานร่วมกบั
หน่วยงานอื่นๆ  

   เป็นหน่วยงานที่มภีาพลกัษณ์ที่ด ีโดยเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทหน้าที่ในการ
ปฏบิตังิานเพือ่สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์สงัคมสว่นรวมจงึใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 
   มรีะบบบรหิารจดัการทีม่เีอกลกัษณ์พเิศษ 

- การดําเนินการเป็นระบบครบวงจรสามารถดําเนินการไดเ้บด็เสรจ็ดว้ย
ตนเอง 

- มงีบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานอย่างเพยีงพอและสามารถให้
การสนบัสนุนหน่วยงานอื่นๆ ได ้

- มทีรพัยากรดาํเนินงานทีส่ะดวกและทนัสมยั 
- มคีวามพรอ้มดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสงู 
- เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีทําให้สามารถผลักดันการ

ดาํเนินงานต่างๆ ไดง้า่ยขึน้ 
   มโีครงสรา้งและระบบบรหิารงานทีด่ ี

- เป็นหน่วยงานขนาดเลก็มคีวามคล่องตวัในการทาํงานและมขี ัน้ตอนน้อย 
- บุคลากรน้อยและมปีระสทิธภิาพ สามารถสื่อสารทําความเขา้ใจกนัได้

งา่ย และเจา้หน้าทีร่ว่มใจกนัปฏบิตังิาน 
- มโีครงสรา้งและระบบงานทีเ่อือ้ต่อการทาํงาน 
- การบรหิารงานโปรง่ใส 
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 2. จดุออน่  
   การบรหิารงานภายในมจุีดออ่น 

- การเกลี่ยอตัรากําลงัปฏิบัติงานในแต่ละกอง/กลุ่ม  ไม่สอดคล้องกับ
ปรมิาณงาน รวมทัง้จดัคนไมต่รงกบังาน 

- การกระจายอาํนาจสัง่การในทางปฏบิตัยิงัมลีกัษณะเป็นการรวมศูนยท์าํ
ใหง้านล่าชา้และขาดประสทิธภิาพ 

- การประสานการทาํงานเป็นทมีงานยงัไมด่พีอ 
- การมสีว่นรว่มของเจา้หน้าทีย่งัมขีอ้จาํกดัอยู ่

   แนวทางการปฏบิตังิานบางอยา่งมคีวามหลากหลายไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
   ขาดการทาํงานเชงิรกุโดยเฉพาะการดาํเนินงานดา้นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
   บุคลากรขาดการพฒันาและมขีอ้จาํกดั 

- ขาดการพฒันาตนเอง 
- ขาดความรูแ้ละประสบการณ์ทัง้ในดา้นวชิาการและบรหิารจดัการ 
- ขาดความพร้อมในการเรียนรู้และขาดทักษะในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- ขาดความสามคัคใีนการทาํงาน 

 



 28 

 
ยทุธศาสตรก์ารดาํเนนิ งานของสาํนักงาน กปร. ระยะ 4 ปี (2547-2550) 

 
 

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผูร้บัผดชอบิ  
1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหาริ
จ ั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาํริ 

   

1.1 การตามเสดจ็และรบัสนองพระราชดาํร ิ
1.2 การใชแ้ผนเป็นเครือ่งมอืดาํเนินงาน 
1.3 การลดขัน้ตอนและเรง่รดัการทาํงาน 

 การดําเนินงานโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดํารแิละสนองพระราชดํารเิป็นไปโดย
รวดเรว็ ถูกต้อง ครบถ้วนและมปีระสทิธภิาพ
สงู 
 หน่วยงานต่างๆ  มีความศรัทธาและ
สนับส นุนกา รดํ า เ นิ น ง าน โคร งกา รอัน
เนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

 จํานวนโครงการ/กจิกรรมทีป่ระสานและ
บรหิารจดัการดาํเนินงานแลว้เสรจ็ในรอบปี 
 รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
งบประมาณภายใน 30 วนั 
 จาํนวนหน่วยงานทีม่คีวามพงึพอใจต่อการ
สนับส นุน เพื่ อ ดํ า เ นิ น ง าน โคร งกา รอัน
เนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

 ปร. 1-4 
 กผว. 

1.4 การทบทวนแกไ้ขกฎระเบยีบต่างๆ  ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
เอือ้ต่อการปฏบิตังิาน 

 จํานวนครัง้ที่พิจารณาทบทวนและ
ปรบัปรงุแกไ้ขกฎระเบยีบ 

 กผว. 
 กองกลาง 

1.5 การสรา้งมาตรการจงูใจในการทาํงาน  เ จ้ าห น้ าที่ ผู้ปฏิบัติ ง าน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาํรมิปีระสทิธภิาพในการ
ทาํงาน 

  กองกลาง 
 ปร. 1-4 
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ยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผูร้บัผดชอบิ  
2. ยุทธศาสตรก์ารเสรมสร้างการเรียนรู้ิ
และขยายผลการดาํเนนงานโครงการอนัิ
เนื่องมาจากพระราชดาํริ 

   

2.1 การเร่งส่งเสรมิขยายผลการพฒันา
ตามแนวพระราชดาํรใิหก้วา้งขวาง 

 
2.2 การประชาสมัพนัธ์เชงิรุกเพื่อสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจ 

 ขยายผลการดําเนินงานโครงการอนั
เ นื่องมาจากพระราชดําริไปสู่ประชาชน
กลุ่มเปาหมายต่างๆ มากขึน้้  
 หน่วยงานภาครฐับาล ภาคเอกชน และ
ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ รบัทราบและมี้

ความรูค้วามเขา้ใจกบัโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํรมิากขึน้ 

 จํานวนประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ ที่้

รบัทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการดาํเนินงาน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
 จํานวนประชาชนทีเ่ขา้มาศกึษาหาความรู้
แ ล ะ เ ยี่ ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
 จํานวนครัวเรือนในพื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดํารทิีน่ําแนวพระราชดําริ
ไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชวีติ 

 ปร. 1-4 
 กผว. 
 
 กปส. 
 ศสท. 

2.3 การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและการ
สรา้งเครอืขา่ยการดาํเนินงาน 

 ประชาชนกลุ่มเปาหมายต่างๆ และองคก์ร้

สว่นทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามบีทบาทและสว่นรว่มใน
การดําเ นินงานโครงการอันเ นื่องมาจาก
พระราชดาํร ิ

 จํานวนโครงการ/กจิกรรมทีป่ระชาชนหรอื
องค์กรส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
รปูแบบต่างๆ 

 ปร. 1-4 
 กผว. 

  มเีครอืขา่ยพนัธมติรในการสรา้งการเรยีนรู้
และขยายผลการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

  

2.4 การบรกิารและถ่ายทอดประสบการณ์
องค์ความรู้ เกี่ยวกับโครงการอัน
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เนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
ยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผูร้บัผดชอบิ  

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
ระบบงานและระบบสารสนเทศ 

   

3.1 การจดักลุ่มปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั
ภารกจิ 

 ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารงานภายใน
สาํนกังานฯ ใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิ 

 มโีครงสร้างการบรหิารงานภายในที่
สอดคลอ้งกบัภารกจิ 

 กองกลาง 
 ก ลุ่ มพัฒนา ร ะบบ
ราชการ 

3.2 การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสร้างเครือข่ายให้สามารถ
เชื่อมโยงกบัศูนย์ศกึษาฯ และหน่วยงานหลกั
ต่างๆ 

 มีแผนแม่บทการพัฒนา เทคโนโลยี
สารสนเทศสาํนกังาน กปร. 

 ศสท. 

3.3 การพฒันาระบบขอ้มูลและเครื่องชี้วดั 
เพือ่การตดิตามประเมนิผล 

 พัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องชี้ว ัดการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อัน เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริด้านต่างๆ ให้เ ป็นมาตรฐาน
ถูกตอ้งแมน่ยาํเป็นทีย่อมรบัของทุกฝาย่  
 สร้างระบบการติดตามประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อัน เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดาํร ิ

 มฐีานขอ้มูลและเครื่องชีว้ดัการพฒันาตาม
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
 จํานวนครัง้ที่ดําเนินการติดตามผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 
 จาํนวนโครงการทีด่าํเนินการประเมนิผลใน
รอบปี 

 กตผ. 
 กผว. 

 
 
 
 



 31 

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์ เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผูร้บัผดชอบิ  
4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเรียนรู้และ
เพมประสทธภาพการปฏบตัราชการิ่ ิ ิ ิ ิ  

   

4.1 การเพิม่ศกัยภาพบุคลากรปฏบิตังิาน
เพือ่พฒันาไปสูอ่งคก์ารเรยีนรู ้

การปฏิบัติงานสนองพระราชดําริและ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อัน เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ สามารถดําเนินงานได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน และแล้วเสร็จเป็นไปตาม
แผนงานทีก่าํหนด 
 บุคลากรสํานักงาน กปร. ไดร้บัการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในลักษณะ  
สหวทิยาการ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ในการปฏบิตังิาน 

 รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม
หลกัสตูรต่างๆ ในรอบปี 
 จํานวนบุคลากรทีส่ามารถเป็นวทิยากร
ถ่ายทอดความรูเ้รื่องโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิ

 กองกลาง 
 ก ลุ่ มพัฒนา ร ะบบ
บรหิาร 

4.2 การสรา้งกระบวนการทํางานเป็น
ทมีงาน 

 การทํางานเป็นทมีงานในลกัษณะบูรณา
การ 
 กระจายอาํนาจการสัง่การ และกําหนดวธิี
ปฏบิตัภิายในสาํนกังาน กปร. ทีช่ดัเจน 

 จํานวนโครงการ/กจิกรรมหรอืภารกจิของ
สาํนกังานฯ ทีม่กีารทาํงานรว่มกนัเป็นทมีงาน 
 มกีารมอบอาํนาจสัง่การภายในสาํนกังาน 
กปร. เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 กองกลาง 
 ก ลุ่ มพัฒนา ร ะบบ
บรหิาร 

4.3 การพฒันาและปรบัปรุงระบบ
บรหิารงานบุคคล 

 บุคลากรของสํานักงาน กปร. มคีวามรู้
ความสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของสํานักงาน กปร. โดยรวม
เพิม่ขึน้ 

 มีแผนแม่บทการพฒันาระบบการ
บรหิารงานบุคคลสาํนกังาน กปร. 
 ความพึงพอใจของกลุ่มเปาหมาย้

ผูร้บับรกิารจากสาํนกังาน กปร. 

 กองกลาง 
 ก ลุ่ มพัฒนา ร ะบบ
บรหิาร 

 


