


แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๑

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. ระยะ ๕ ป�
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ดําเนินการ ระยะ ๓ ป�  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๒



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓

     หนา
สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร  ๕
สวนท่ี ๒  ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๙
  ๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) ๑๒
  ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ ๑๔
   ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๑๔
   ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๕
   ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๑๗
   ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ๑๘
  ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวของ ๑๘

สวนท่ี ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสํานักงาน กปร. ๑๙
  ๓.๑ ภาพรวม ๒๑
   ๓.๑.๑ วิสัยทัศนของสวนราชการ ๒๑
   ๓.๑.๒ พันธกิจของสวนราชการ ๒๑

   ๓.๑.๓ เปาประสงคหลัก ๒๑

   ๓.๑.๔ วัตถุประสงค ๒๒

   ๓.๑.๕ กลุมเปาหมาย ๒๒

   ๓.๑.๖ นโยบายกํากับองคกรที่ดี ๒๒

   ๓.๑.๗ คานิยมของสํานักงาน กปร.  ๒๓
  ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๒๔
   ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ๒๔
    สนองพระราชดําริ
   ๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการดานการเผยแพรและขับเคลื่อนองคความรู ๒๖
    การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
   ๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสาน ๒๘
    ความรวมมือเพื่อสนองพระราชดําริ
  ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ๒๙
  ๓.๔ แผนงาน/โครงการ ๓๐

สวนท่ี ๔ ภาคผนวก  ๔๓
  - ภาคผนวก ๑ แผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
  - ภาคผนวก ๒ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕
   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
  - ภาคผนวก ๓ Template “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕xx - ๒๕xx) 
   ของ (สวนราชการ...................)” ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเาศรษฐกิจ
   และสังคมแหงชาติ (สศช.) กําหนด

สารบัญ



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๔



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕

ส�วนที่ ๑
บทสรุปผู�บริหาร



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๖



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๗

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กําหนดแผน

ยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการในป 

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ใหสอดคลองกบับทบญัญตัขิองพระราชกฤษฎกีา วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบาน

เมอืงท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ทีก่าํหนดใหสวนราชการตองจดัทาํแผนปฏิบตัริาชการ ระยะ ๔ ป ใหสอดคลองกบัแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน  ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด นํามาซึ่งประโยชนสุขของ

ประชาชน

 เพือ่ใหการกาํหนดเปาหมายและตวัชีว้ดัของแผนยุทธศาสตรสาํนกังาน กปร. เปนการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ โดยเนนการแกปญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงใหความสําคัญ

กบัการจัดทาํแผนงาน การขับเคล่ือน และการกํากบัตดิตามผลการดําเนินงานท่ีมคีวามสอดคลองกับการขับเคล่ือน “ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีระบุเปนหน่ึงในหลักสําคัญในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ มาตรา ๗๕ วรรค ๑* และมาตรา ๒๕๗ วรรค ๑**  รวมทั้งเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Devel-

opment Goals : SDGs) ขององคการสหประชาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐- 

๒๕๖๔) และการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู THAILAND 4.0 

ส�วนที่ ๑  บทสรุปผู�บริหาร

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
* มาตรา ๗๕ วรรค ๑ 
 มาตรา ๗๕  รฐัพงึจดัระบบเศรษฐกจิใหประชาชนมโีอกาสไดรบัประโยชนจากความเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนาความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ

**มาตรา ๒๕๗ วรรค ๑
 มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีตองดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

 (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางย่ังยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุกับการพัฒนา

ดานจิตใจ

 (๒) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอนัทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมลํ้า

 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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  ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังกลาว ไดใชเปนกรอบแนวทาง

ในการปฏิบัติงานในชวงระหวางป ๒๕๖๑- ๒๕๖๒  ตอมา ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ

วธิกีารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที ่๒) “มาตรา ๑๖ กาํหนดใหสวนราชการตองจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ 

โดยจัดทําเปนแผน ๕ ป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ” และ “มาตรา ๓๓ 

ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของหนวยงาน และความจําเปนของภารกิจวาสมควรท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง 

หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมถึงงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน” 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกลาว รวมทั้งใหสอดคลองกับแผนตาง ๆ ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนความม่ันคง และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  สาํนกังาน กปร. จงึไดทบทวนแผนยทุธศาสตร
สาํนกังาน กปร. ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และปรบัเปลีย่นชือ่ใหเปนไปตามมติ ครม. เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

ในการกําหนดระดับของแผนไว ๓ ระดับ คือ แผนปฏิบัติราชการสํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ดําเนินการ ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพ่ือดําเนินการสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และพระบรมวงศานุวงศ ตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และตอยอด” โดยเนนการแกปญหาและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน การขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนไปตามแผนอยางมี

ประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลสูงสุด อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชน
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ส�วนที่ ๒
ความสอดคล�องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการจําแนกแผนหลักในประเทศไทย 
ออกเปน ๓ ระดับ ประกอบดวย

  แผนระดับที่ ๑ คือ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๖ ประเด็น) ๑
                          เปนเปาหมายการพฒันาอยางยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจดัทาํแผนตาง ๆ  

ใหสอดคลองและบูรณาการกนั เพือ่ใหเกดิพลงัผลกัดันรวมกันไปสูเปาหมายการพฒันา คอื “ประเทศชาต ิมัน่คง ประชาชน

มคีวามสุข เศรษฐกิจพฒันาอยางตอเน่ือง สงัคมเปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยนื” ตามวิสยัทศันของประเทศไทย 

คอื “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปนประเทศทีพ่ฒันาแลว ดวยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง” 

  แผนระดับที ่๒ มทีัง้หมด ๔ แผน ซึง่หนวยงานจะดําเนินการตามลักษณะงานท่ีสอดคลองเก่ียวของเทานัน้ ไดแก 

    ๑. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๒๓ ฉบับ) ๒

    ๒. แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๒ ดาน) ๓

    ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๑๐ ยุทธศาสตร) ๔

    ๔. แผนมั่นคงชาติ/นโยบายและแผนความม่ันคงแหงชาติ (๑๖ นโยบาย ๑๙ แผน) ๕

  แผนระดับที่ ๓ แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผน

    ระดับท่ี ๒ ๖

หมายเหตุ  

 *๑  แผนระดับท่ี ๑  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รายละเอียดในภาคผนวก ๑ 

      หนา ๓๖ - ๔๒

 *๒  แผนระดับท่ี  ๒ (๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หนา ๔๓

 *๓  แผนระดับท่ี  ๒ (๒) แผนการปฏิรูปประเทศ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หนา ๔๔
 *๔  แผนระดับท่ี  ๒ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ 

      หนา ๔๕
 *๕  แผนระดับท่ี ๒ (๔) แผนมั่นคงชาติ/นโยบายและแผนความม่ันคงแหงชาติ รายละเอียดในภาคผนวก ๑ 

      หนา ๔๖ - ๔๗    

 *๖  แผนระดับท่ี  ๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รายละเอียดในภาคผนวก ๑ หนา ๔๘



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๑๒

 ๒.๑  ยุทธศาสตร�ชาติ (แผนระดับท่ี ๑)

  สํานักงาน กปร. ดําเนินการโดยมีเปาหมายการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรชาติใน ๒ ประเด็น คือ 

   ๒.๑.๑  ยุทธศาสตร�หลัก 
  ยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสรางสังคมคุณภาพ และ               

ตัวชี้วัด คือ ความกาวหนาของการพัฒนาคน 

  โดยกําหนดประเดน็ยทุธศาสตรเพือ่ใหการเตบิโตของประเทศเปนการเตบิโตทีย่ัง่ยืนโดยทกุคนไดรบัประโยชน

อยางทั่วถึงและเปนธรรม การกําหนดใหภาคการเกษตรและครัวเรือนเปนกลุมเปาหมายของการปรับโครงสราง

และพฤติกรรม และการกระจายศูนยกลางความเจริญเพื่อใหเกิดการสรางงานในพ้ืนที่ เพื่อพลิกฟนโครงสรางทางสังคม

ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และชวยลดความเส่ียงตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ

บนพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจากนี ้ยงัเนนการดึงเอาพลงัทางสงัคมทีป่ระกอบดวยภาคสวนตาง ๆ  

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะชวยใหเกิด

การเตรยีมความพรอมของประชากรไทยทัง้ในมติสิขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรทีม่คีณุภาพ 

สามาถพ่ึงพาตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชมุชน และสังคมใหนานทีส่ดุ ในประเดน็ยทุธศาสตรที ่๔.๔ การเพ่ิมขดี 

ความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง ประเด็นยอยที่ ๔.๔.๑ สงเสริม

การปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน 

และอาชีพ  และประเด็นยอยที่ ๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและการพ่ึงพากันเอง

  การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาตทิี่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ  ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชมุชนทองถ่ิน มารวมขับเคล่ือน โดยสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพือ่สวนรวม 

การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรีมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมคีณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชมุชน และสงัคมใหนานทีส่ดุ 

โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง

  ทั้งนี้ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริรวมทั้งพื้นที่โดยรอบใหมีความรูสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

ประจําวันกับตนเอง ครัวเรือน และชุมชนในทองถิ่นใหสามารถพออยูพอกิน มีรายได ลดรายจาย ลดหน้ีสนิ มีสุขภาพ

กายใจทีด่ ีลดปญหาการใชสารพษิ สงเสรมิใหมกีารออม สรางคนใหคดิแบบมเีหตมุผีล สามารถพึง่พาตนเองได โดยนอมนาํ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช
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   ๒.๑.๒  ยุทธศาสตร�รอง 
  ยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ ๑ ดานความมั่นคง มีเปาหมายเพื่อประชาชนอยู กินดี และมีความสุข และตัวช้ีวัด 
คือ ความสุขของประชากรไทย 

  โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย 

และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่งคงของมนุษยและทุกมิติ ให

มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกัน

และแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกปญหาแบบบูรณาการ

ทัง้กบัสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสงัคม และองคกรทีไ่มใชรฐั รวมถงึประเทศเพ่ือนบานและมติรประเทศท่ัวโลกบน

พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔.๑ การรักษาความสงบภายใน ประเทศ เพื่อสรางเสริมความ

สงบเรียบรอยและสันตสิขุใหเกิดข้ึนกบัประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมคีวามม่ันคง เปนจุดศนูยรวมใจอยางย่ังยนื 

ประชาชนอยูดมีสีขุ มคีวามมัน่คงปลอดภยัในท้ังในชวีติและทรพัยสนิ สงัคมมคีวามเขมแขง็ สามคัคปีรองดอง และเอือ้เฟอ

เผ่ือแผกนัพรอมทีจ่ะรวมแกไขปญหาของชาติ ประเด็นยอยที ่๔.๑.๒ การพฒันาและเสรมิสรางความจงรักภกัดตีอสถาบนั

หลักของชาติ เพื่อใหคนในชาติมีจิตสํานึกรักและหวงแหน มุงจงรักภักดี พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระ

มหากษัตริยใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึง

ความสําคัญของสถาบันหลกัของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมใิจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทาง

กลไกตางๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตางๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยาง

กวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสมํ่าเสมอ 

  การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติที่ใหความสําคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพ 

แวดลอมดานความมั่นคงใหประเทศมีความสงบเรียบรอยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะตองมีการปองกันและแกไข

ปญหาท่ีมผีลกระทบตอความม่ันคงท่ีมอียูในปจจบุนั เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการคามนษุย ปญหาการขาดเสถียรภาพ

ทางการเมือง ปญหาความไมสงบภายในพื้นที่ รวมทั้งปองกันไมใหเกิดปญหาใหมตางๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนา

ศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติในทุกมิติ  

  สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

พระราชดําริ หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในกรณีตาง ๆ เปนการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย เพื่อใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจ และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยและ

พระบรมวงศานุวงศานุวงศ 
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  (๑) ยุทธศาสตร�หลัก 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตปิระเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม 

  เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ คือ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ คือ ความกาวหนาของการพัฒนาคน 

  แผนยอยของแผนแมบทฯ ที่ ๑ การเสริมสรางทุนทางสังคม 

  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง และการจัดการ

ตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น ที่ครอบคลุมทุกมิติ 

ตัง้แตเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรและสิง่แวดลอม และการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ ตัง้แตระดับชมุชน ตาํบล อาํเภอ 

จงัหวดั ทีเ่นนการมสีวนรวมของทุกภาคสวน เสรมิสรางผูนาํการเปล่ียนแปลงสามวยัในทองถ่ิน ไดแก เยาวชน คนวยัทาํงาน 

และผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดการสืบทอดทักษะภูมิปญญาของกลุมคนท่ีจะเปนแกนนําการพัฒนาในทองถ่ินระดับตําบล

และหมูบาน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากทุกวัยและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง 

พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐานเพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน

และบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยยึดยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรอบในการดําเนินงาน

  เปาหมายของแผนยอย ภาคกีารพฒันามบีทบาทในการพัฒนาสงัคมมากข้ึนอยางตอเน่ือง มตีวัชีว้ดั คอื ดชันชีีว้ดั

ทุนทางสังคม

  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ เนนการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการรวมตัวของประชาชน

กลุมตาง ๆ รวมถึงภาคีเครือขาย ในการรวมคิดรวมทํา และรวมเปนพลังสําคัญในการจัดการกับปญหาความเหล่ือมล้ํา

ทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเอง 

และการจัดการตนเอง การตอยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทย มีทุนเดิมเปนที่ยกยองและยอมรับทั่วโลก คือ 

ความมีนํ้าใจ การชวยเหลือเก้ือกูลกัน รวมท้ังทุนทางศิลปวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาอยางยาวนานในประวัติศาสตร 

และมีรากเหงารวมกับประเทศเพ่ือนบานบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมทิีส่ามารถนําสูการสรางใหเกิดทัง้

มูลคาและคุณคาใหมรวมกันได การดึงพลังตาง ๆ เหลานี้ออกมาใชในการแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าและความไม

เสมอภาคของประเทศ เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางมั่นคงและย่ังยืน บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู 

 ๒.๒  แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข�อง) 
  ประกอบดวย ๔ แผน ดังนี้ (โดยหนวยงานจัดทําแผนเฉพาะท่ีเกี่ยวของเทานั้น)

    ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ

    ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒

    ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ

  ๒.๒.๑  แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ
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  (๒) ยุทธศาสตร�รอง 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาตปิระเด็นที่ ๑ ดานความมั่นคง  

  เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ เปาหมายที่ ๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

  การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ คือ ความสุขของประชากรไทย

  แผนยอยของแผนแมบทฯ ที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

  แนวทางการพัฒนาที ่๒ เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ โดยปลกูฝงและสรางความตระหนกัรูถงึความสาํคญัของสถาบนัหลักของชาต ิรณรงค

เสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ  รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร

ในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริ

ตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

และพระราชกรณียกิจอยางสมํ่าเสมอ

  เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไว ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น มีตัวชี้วัด คือ ระดับทุนทางสังคม

  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ การรักษาความสงบภายในประเทศ เปนการเสริมสราง

ความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความม่ันคงเปนจุดศูนยรวมจิตใจ

อยางยั่งยืน ประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคีปรองดอง

และเอื้อเฟอเผื่อแผกัน พรอมที่จะรวมแกไขปญหาของชาติ มีการพัฒนาเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่มีเสถียรภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถ

ปองกันและขจัดสาเหตุของปญหาความมั่นคงท่ีสําคัญ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถแกไขตนเหตุที่เปนรากเหงาของปญหาภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไปอยางแทจริง โดยมีกองอํานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงกลาโหมเปนเจาภาพดําเนินการในภาพรวม

  ๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ 
  ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นที่ ๒ การบริหารราชการแผนดิน 

  ขั้นตอนการดําเนินงาน จัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อรวบรวมขอมูล

ที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชดําริ ฎีกา งบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หลักการทรงงาน การติดตาม

ประเมินผลโครงการ การขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ เปนตน

  กิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ องคความรูตามแนวพระราชดําริ 

ผานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เปนตน 

  เปาหมายกจิกรรม เพ่ือใหคนไทยมีความรูความเขาใจ มคีวามจงรักภักดี ซือ่สัตยและสํานกึในพระมหากรุณาธิคณุ

ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
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แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  ุ

(๒๓ ฉบับ) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๖ ประเด็น) 

(๒) เกี่ยวของโดยครง 
กับ ยุทธศาสตรชาติ ุ
๒๐ ป - ประเด็นที่ ๑ 
ดานความม่ันคง กับ 
แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  ุ
- ฉบับที่ ๑ 
ดานความม่ันคง 

(๑) เกี่ยวของโดยครง 
กับ ยุทธศาสตรชาติ ุ
๒๐ ป - ประเด็นที่ ๔ 
ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาค 
กับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ - ุ
ฉบับที่ ๑๕  
พลังทางสังคม 
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  ๒.๒.๓  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒
  วัตถุประสงคที่ ๑ เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีคานิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู

ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต

  เปาหมายรวมที่ ๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินยั มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ทีด่ขีองสงัคม มคีวามเปนพลเมอืงตืน่รู มคีวามสามารถในการปรับตวัไดอยางรูเทาทนัสถานการณ มคีวามรบัผดิชอบและ

ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมี

ความเปนไทย 

  (๑) ยุทธศาสตร�หลัก

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและ

ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม  

  เปาหมายระดบัยทุธศาสตรที ่๓ เพิม่ศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมคีวามเขมแขง็เพ่ือใหชมุชนพึง่พาตนเอง

และไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น มตีัวชี้วัด คือ ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน 

ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม โดยแนวทางการพัฒนายอยที่ ๓.๑ สรางการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

ใหมีขีดความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาล

ในการบริหารและพัฒนาชุมชน สงเสริมการรวมกลุมและสรางจิตสํานึกใหชุมชนพึ่งพาตนเอง แนวทางการพัฒนายอย
ที่ ๓.๒ สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยและการถายทอดองคความรูในชุมชนเพื่อนําไปสู

การแกไขปญหาในพ้ืนที่และการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สรางการจดัการความรูในชมุชน และแนวทางการพัฒนายอยที ่๓.๓ พฒันาเศรษฐกจิชมุชน โดยสงเสริมการประกอบอาชพี

ของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน การสงเสริมการเช่ือมตอระหวางเครือขายอุตสาหกรรม 

(Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการรวมกันพัฒนา

ความรูในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจการ

สนับสนุการประกอบธุรกจิแบบวิสาหกิจเพ่ือสงัคม รวมถึงการสงเสริมการทองเท่ียวทองถ่ินและการทองเท่ียวเชิงอนรุกัษ

ในชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว
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  (๒) ยุทธศาสตร�รอง

  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่๑๒ ประเด็นยทุธศาสตรที ่๕ การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงและยั่งยืน 

  เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ๑ ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน สถาบันหลักของประเทศ 

มีตัวช้ีวัด คือ จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยเพิ่มขึ้น และจํานวนกิจกรรมที่มี

ความเก่ียวของกับโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น

  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคม และธํารงไวซึ่งสถาบันหลัก

ของชาติ โดยแนวทางการพัฒนายอยที่ ๑.๑ สรางจิตสํานึกของของในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบัน

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ มีการนําแนวทางพระราชดําริ

ไปเผยแพรและพัฒนา พรอมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อปกปกรักษาและปองกันการกระทําที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบ

ตอสถาบันหลักของชาติ 

   ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว�าด�วยความมั่นคงแห�งชาติ

  นโยบายความม่ันคงแหงชาติที่ ๑ เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

  แผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติที่ ๓ การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รองรับนโยบายท่ี ๑ เสริมสรางความม่ันคงของ

สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธํารงรักษาดวยการปกปอง เชิดชู เทิดทูน อยางสมพระเกียรติ

  ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จของประชาชน/ทุกภาคสวนที่มีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

  กลยุทธที่ ๒ สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศใหตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและ

คุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ สงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปเรียน

รูและเขาใจหลกัการทรงงาน ตลอดจนเผยแพรความรู ความเขาใจเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัริยและพระราชกรณยีกจิ

ผานชองทางและส่ือตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และกลยุทธที่ ๓ นําศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื รวมถงึเรงขยายผลตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรแิละ

แบบอยางที่ทรงวางรากฐานไว ใหแพรหลายเปนที่ประจักษทั้งในและตางประเทศ

 ๒.๓  แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข�อง (หากมี)
     แผนการพัฒนาพ้ืนทีเ่พือ่เสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสํานกังานสภาความม่ันคง

แหงชาติ (สมช.)
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ส�วนที่ ๓
สาระสําคญัแผนปฏิบัตริาชการ ระยะ ๕ ป�  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ของสํานักงาน กปร.
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ส�วนที ่ ๓ สาระสําคญัของแผนปฏิบัตริาชการ ระยะ ๕ ป� 
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ของสํานักงาน กปร.

 ๓.๑  ภาพรวม

   ๓.๑.๑   วิสัยทัศน�ของส�วนราชการ
  “หนวยงานหลักในการดําเนินงานสนองพระราชดําริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”

   ๓.๑.๒  พันธกิจของส�วนราชการ
     ๑) รับเสด็จและสนองพระราชดําริ

     ๒)  สาํรวจ ศกึษา วเิคราะห และจดัทําแผนงานหรือโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิรวมทัง้พจิารณา

และเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

     ๓) ประสาน วางแผน สนับสนุน และรวมดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 

และองคกรความรวมมือตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจน

สงเสริมการมีสวนรวมและสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

     ๔) กํากับ ดูแล ติดตาม เรงรัดและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

     ๕) ศกึษา รวบรวม สรปุ และสงเสรมิการขบัเคลือ่นขยายผลและเผยแพรประสบการณและองคความรู

ตามแนวพระราชดําริ

     ๖) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและองคความรูปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีมคีวามสมบูรณ สะดวกตอการเขาถึง และมีระบบการบริหารจดัการขอมูลเพือ่สามารถสนับสนุน

การประยุกตใชไดอยางครอบคลุม

   ๓.๑.๓  เป�าประสงค�หลัก 
     ๑) เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

     ๒) เปนคลังความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการขบัเคล่ือน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๓) เปนหนวยงานท่ีมีระบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการประสานความรวมมือในการดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ
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   ๓.๑.๔   วัตถุประสงค�
     ๑) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อันนํามาซ่ึงสัมฤทธิผลในการสงเสริม

โอกาสและคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย

     ๒) เพื่อสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินงานใหคนไทยไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากร เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ มีเสถียรภาพและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

     ๓) เพื่อสรางและจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ัง องคความรูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริ

และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรอิยางมปีระสทิธภิาพ ในการรวบรวม ประมวล และเผยแพรไดอยางถูกตองและ

สอดคลองกับความตองการเรียนรูที่มีความหลากหลาย

     ๔) เพื่อสงเสริมใหประชาชนเปนคนที่มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการใชชีวิต มีเหตุผล และสามารถ

สรางภูมิคุมกันเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มี

ความเขาใจและสามารถนาํองคความรูตามแนวพระราชดาํริและปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชปฏบิตัไิดอยางถกูตอง

และเหมาะสม

   ๓.๑.๕   กลุ�มเป�าหมาย
     ๑) บุคลากรและเจาหนาที่ของสํานักงาน กปร.

     ๒) สวนราชการและหนวยงานที่ดําเนินงานสนองพระราชดําริ

     ๓) เครือขายความรวมมือในการเผยแพรและขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ทั้งภาครัฐ 

      ภาคเอกชน/องคกรเอกชน ภาคการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน

     ๔) ประชาชนท่ีสนใจเรียนรูและนอมนําแนวพระราชดําริไปประยุกตใช

   ๓.๑.๖   นโยบายกํากับองค�กรท่ีดี
  การบรรลุวิสัยทัศนและเปาประสงคหลัก สํานักงาน กปร. ไดกําหนดแนวคิดนโยบายกํากับองคกรที่ดีขึ้น เพื่อเปน

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนท่ีจะสงเสริมประสิทธิภาพใหเกิดข้ึน ประกอบดวยนโยบายการดําเนินงานหลัก ๔ ดาน ดังนี้

     ๑) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยยึดแนวพระราชดําริเพ่ือสรางความอยูดีมีสุขใหกับประชาชน 

สังคม และประเทศชาติ

     ๒) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมุงมั่นในการประสาน สนับสนุนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ใหสามารถดาํเนนิงานสนองพระราชดาํรไิดอยางถูกตอง รวดเรว็ และมปีระสิทธภิาพ สรางกระบวนการมีสวนรวมในโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๓) ดานองคกร โดยสรางระบบบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงาน สรางกระบวนการมี

สวนรวมในการกําหนดทิศทางองคกร สรางระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถเปดโอกาสการเรียนรูไดอยางถูกตองและ

กวางขวาง
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     ๔) ดานผู ปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของบุคลากรของสํานักงาน กปร. 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนองพระราชดําริ จึงใหความสําคัญกับการสรางเสริมจิตสํานึกและความจงรักภักดีในสถาบัน

พระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมความรูและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ สนับสนุน

ใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้ง สรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพื่อใหบุคลากรเปนผู

สนองงานพระราชดําริที่มีคุณภาพและมีความสุข

   ๓.๑.๗  ค�านิยมของสํานักงาน กปร. 
“จงรักและภักดี ซื่อสัตยสุจริต สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชน”



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๒๔

 ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
  แผนปฏิบัติราชการสํานักงาน กปร. ประกอบดวยแผน ๓ ดาน ดังน้ี 
  ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสนองพระราชดําริ

  ๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการดานการเผยแพรและขับเคลื่อนองคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

  ๓.๒.๓ แผนปฏิบัติราชการดานการพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความรวมมือ

            เพื่อสนองพระราชดําริ

   ๓.๒.๑  แผนปฏิบตัริาชการด�านการพฒันาประสทิธภิาพการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํริ
      ๑) เปาหมาย
      เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส สรางความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินงาน อันนํามาซ่ึงผลสัมฤทธ์ิในการสงเสริม

โอกาสและคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย

      ๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
       (๑) มรีะบบขอมลูโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดํารทิีถ่กูตองและครบถวน และสามารถเช่ือมโยง

         ขอมูลไดอยางมปีระสทิธภิาพ มขีอมูลเปนปจจบุนั และทันสมัย (เชน แผนท่ีอเิล็กทรอนกิส เปนตน)

       (๒) มีระบบท่ีสามารถติดตามผลของโครงการฯ ที่เปนมาตรฐาน เชื่อถือได

       (๓) มีการบรหิารจัดการงานฎีกาที่ดี สามารถแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรวดเร็ว

       (๔) มีคูมือการปฏิบัติงาน ที่เปนรูปธรรมชัดเจน สามารถใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน

         ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

       (๕) มบีคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ มกีารเสริมสรางการทาํงานเปนทมี มสีวนรวมในการดําเนนิงาน

         ในภาพรวมของสํานักงาน

      ๓) แนวทางการพัฒนา
       (๑)  การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฯ 

       โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เกี่ยวเนื่องกับความเดือดรอน ความตองการความชวยเหลือ

ของประชาชนที่ดอยโอกาส หางไกล และขาดโอกาส มีความเสี่ยงเรื่องความยากจน ความเหลื่อมลํ้า อันอาจจะนําไปสู

ความขัดแยง ความรุนแรง และความมั่นคง ดังนั้น จึงเปนความจําเปน ตองสงเสริมการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

การสงเสริมความรวมมือเชิงบูรณาการของหนวยงานตางๆ ไดอยางเหมาะสมและทันเวลา 

       แนวทางการพัฒนา 

       - การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

       - การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

        ทั้งระยะสั้นและระยะยาว



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๕

       (๒) การพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรดานความรู ความเขาใจ และทักษะการแกปญหา
       “ภูมิสังคม” สะทอนถึงความแตกตางทางภูมิศาสตร/พื้นที่ทางกายภาพ สภาพสังคม วัฒนธรรม 

บคุลากรของสํานักงาน กปร. ทีท่าํหนาท่ีดาํเนนิงานสนองพระราชดํารจิงึตองมคีวามเช่ียวชาญ ทัง้การประสานงาน ปฏบิตังิาน 

และกาํกบัตดิตามงาน โดยเฉพาะสามารถแกปญหาอยางมวีจิารณญาณ เพ่ือผลสัมฤทธิท์ีเ่หมาะสมสอดคลองกับภมูสิงัคม 

       แนวทางการพัฒนา 

       - การพัฒนาความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

       - การสรางความรูความเขาใจการดําเนินงานในพ้ืนที่ใหแกบุคลากร

       (๓) การสรางเสริมความเปนทีมและการมีสวนรวม
       ความเปนเจาของและการมีสวนรวมของคนจากหนวยงานตางๆ จะชวยใหการดําเนินโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในรูปแบบบูรณาการเกิดสัมฤทธิผล 

       แนวทางการพัฒนา 

       - การพัฒนาภาวะผูนําเพื่อการเปล่ียนผาน (Transformative  Leaderships) 

       - การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมความเปนทีม

       - การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมอยางเหมาะสมในโครงการ

        อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ระดับการมีสวนรวม เชน รับรู เขาใจ ใหความเห็น ตัดสินใจ 

        ลงมือปฏิบัติ)

       (๔) การออกแบบและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลที่มุงเนนคุณภาพ
       การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส สนับสนุนการทํางานบนฐานคุณธรรม

จริยธรรม การพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ที่สามารถสะทอน

ความสําเร็จเชิงคุณภาพ ไมวาจะเปนคุณภาพชีวิตของประชาชน ความสมบูรณของทรัพยากร หรือความเขมแข็งของ

ชมุชน นอกเหนือจากความสาํเรจ็เชงิปรมิาณ จะชวยกาํกบัแนวทางการปฏบิตัริาชการใหไดผลผลิตและผลลัพธทีส่ามารถ

สนองพระราชดําริไดอยางแทจริง

      แนวทางการพัฒนา 

      - การออกแบบและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ทันตอการเปล่ียนแปลง 

      - การออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลท่ีมุ งเนนคุณภาพบนฐานการมีสวนรวม

       ทั้งในระดับพื้นที่และสวนราชการ 

      ๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ 

       แผนงานศึกษาและรวบรวมพระราชดําริที่เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

และพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

       แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานฎีกาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

       โครงการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานและระบบสารสนเทศในการติดตามการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

       โครงการองคกรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลอิเล็กทรอนิกส (e-assessment) ที่มุ งเนน ผลลัพธ

เชิงคุณภาพ
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   ๓.๒.๒  แผนปฏิบัติราชการด�านการเผยแพร�และขับเคล่ือนองค�ความรู�การพัฒนา
     ตามแนวพระราชดําริ
      ๑) เปาหมาย
      เพ่ือสงเสริมใหคนไทยเปนคนท่ีมีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการใชชีวิต มีเหตุผล และสามารถ

สรางภูมิคุมกันเพื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต และสามารถเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง

ไดอยางตอเน่ือง มคีวามเขาใจท่ีถกูตองและเหมาะสมเก่ียวกับองคความรูตามแนวพระราชดํารแิละปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

      ๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
       (๑) มีการประมวลชุดองคความรูตามแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       (๒) มีรูปแบบของส่ือที่สามารถเผยแพรใหประชาชนเขาถึงไดหลากหลาย สามารถนําไปใชไดงาย 

         และมีกลุมเปาหมายที่นําไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น

       (๓) มีเครือขายปราชญชุมชนและศูนยเรียนรู 

       (๔) มีเครือขายในการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

       (๕) มีการนําผลสําเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปเผยแพร

      ๓) แนวทางการพัฒนา
       (๑) การสังเคราะหและบูรณาการองคความรูตามแนวพระราชดําริบนฐานการวิจัยและพัฒนา
       การสังเคราะหองคความรูจากผลการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดําริ บนฐานการวิจัยและพัฒนา 

เพื่อเขาใจถึงปจจัยความสําเร็จ และเงื่อนไขในการพัฒนา

       แนวทางการพัฒนา 

       - การสังเคราะหองคความรูโดยบูรณาการขอมูลดานองคความรูตามแนวพระราชดําริจากทุก

        หนวยงานที่เกี่ยวของ 

       - การจัดทําคูมือเชิงเทคนิค ทั้งดานการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา

        ของเศรษฐกิจพอเพียง

       (๒) การจดัทาํและเผยแพรขอมลูความสาํเรจ็ในการนอมนาํแนวพระราชดาํรไิปใชเพือ่การพฒันา
       ความสําเร็จอยางยั่งยืนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากจะชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนแลว ยังเปนการสงเสริมความมั่นคงของชาติอีกทางหนึ่ง

       แนวทางการพัฒนา 

       - การตดิตามสถานะของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเพือ่นาํผลมาปรบัปรงุการปฏบิตังิาน

        ใหเกิดสัมฤทธิผล 

       - การเผยแพรขอมูลความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริไปใชในการพัฒนาผานรูปแบบ

        ที่ประชาชนเขาถึงขอมูลไดอยางหลากหลาย 

       - การขยายกลุมเปาหมายในการเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริและขอมูลความสําเร็จ

        ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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       (๓) การขยายเครือขายขับเคลื่อนองคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
       เครือขายในการขับเคลื่อนองคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม นอกจากจะเปนการชวยสนับสนุนงานตามแนวพระราชดําริแลว ยังเปนการสรางการมีสวนรวม

ในการพัฒนาและเกิดความผูกพันตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย

       แนวทางการพัฒนา 

       - การสรางเครือขายวิทยากรในพ้ืนที่การพัฒนา 

       - การจัดเวทีหรือพื้นท่ีการขยายผล โดยเนนความหลากหลายของหนวยงาน/องคกร รวมทั้ง

        กลุมเปาหมายที่มีความแตกตางของวัย

       (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถในการเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ 
       การเผยแพรขอมูลและองคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ตองอาศัยความสามารถ

และความชํานาญของบุคลากรดานการประชาสัมพันธและขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ ไดแก เจาหนาที่ของ

สํานักงาน กปร. เจาหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโครงการบูรณาการตาง ๆ 

และเจาหนาที่สํานักงาน กปร.

       แนวทางการพัฒนา 

       - การสงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

       - การสงเสริมคานิยม “การทําสําเร็จมากกวาการทําเสร็จ” 

       - การพัฒนาศักยภาพทั้งในเชิงเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการนําเสนอ

      ๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ 

       การจดัการความรู (KM: Knowledge Management) องคความรูตามแนวพระราชดาํริและโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริบนฐานบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

       โครงการจัดทําคูมือการประยุกตใชองคความรูตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในลักษณะกรณีตวัอยางความสําเร็จท่ีมตีวัอยางหลากหลายและสามารถนําไปปฏิบตัไิดดวยตนเอง โดยนําเสนอ

ทั้งการใชชีวิตและเทคนิค 

       การจัดทําและประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริไปใช

ในการพัฒนาผานสื่อที่มีความหลากหลาย



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๒๘

   ๓.๒.๓ แผนปฏิบติัราชการด�านการพฒันาระบบและสมรรถนะในการประสานความร�วมมอื
     เพื่อสนองพระราชดําริ
      ๑) เปาหมาย
      เพื่อบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศในการรวบรวม ประมวล และเผยแพรแนวพระราชดําริและ

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการในการเรียนรูที่มีความ

หลากหลาย สรางพื้นที่การเรียนรูสําหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริอยางมีประสิทธิภาพ

      ๒) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
       (๑) มีแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กปร. ใหมีประสิทธิภาพ

       (๒) มกีารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในแตละหนาที่งาน (Job Description) และดําเนินการ

         ตามแนวทางท่ีกําหนด

       (๓) มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันสมัย

       (๔) มีเครือขายการประสานงานท่ีดี ผลสําเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพ

      ๓) แนวทางการพัฒนา
       (๑) การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการประสานและติดตามการดําเนินงาน
       บทบาทหลักของสํานักงาน กปร. ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ คือ การประสานการทํางาน

รวมกันระหวางหนวยงานที่มีความชํานาญในแตละดาน จําเปนตองบูรณาการความรวมมือเพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นมี

ประสิทธิภาพ มีการติดตามความกาวหนาของงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น ระบบขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และครอบคลุม 

จึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง

       แนวทางการพัฒนา 

       - การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

        แบบบูรณาการ 

       - การพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชประโยชนจากระบบขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

       (๒) การพัฒนาทีมมืออาชีพประสานความรวมมือในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
       สมรรถนะ ความสามารถ และแนวปฏบิตัทิีด่ขีองบคุลากรสาํนกังาน กปร. ตองไดรบัการพฒันาเพือ่

ใหเกิดประสิทธิภาพการประสานความรวมมือเพือ่ตอบสนองการปฏิบตัริาชการทีม่คีวามหลากหลายท้ังรูปแบบโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริและหนวยงานที่ใหความรวมมือในการปฏิบัติ 

       แนวทางการพัฒนา 

       - การสรางทีมประสานความรวมมือที่เปนมืออาชีพ  

       - การพัฒนาและกํากับการปฏิบัติงานของทีมประสานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๒๙

       (๓) การพัฒนาพื้นที่การเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
       หนวยงานสนับสนุนการทํางานเพ่ือดําเนินงานสนองพระราชดําริ ทัง้ภายในและภายนอกสํานกังาน 

กปร. ควรเขาใจถึงเปาหมายการพัฒนาตามแนวพระราชดําริรวมกัน

       แนวทางการพัฒนา 

       - การจัดพื้นท่ีการเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรท่ีทํางานในพื้นที่กับบุคลากรท่ีทํางานสนับสนุน

        ดานตาง ๆ เพื่อใหเขาใจถึงเปาหมายและวิธีการทํางานเพื่อสนองพระราชดําริ 

       - การจัดพื้นที่การเรียนรูสําหรับบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางความสัมพันธและ

        ความเขาใจในการทํางาน ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ

      ๔) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
       การจัดทําคูมือเชิงปฏิบัติการ การถอดความรูและแนวปฏิบัติที่ดีจากผูมีประสบการณ การรวบรวม

และบันทึกเทคนิคการทํางานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

       การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมประสานงาน และกระบวนการ Coaching and 

Mentoring

       การฝกเชิงปฏิบตักิารเพ่ือสรางเสริมความรู ความสามารถและความทุมเทเอาใจใสในการดําเนินงาน

สนองพระราชดําริที่เปนมาตรฐาน

       แผนพัฒนาบุคลากรดานทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชระบบขอมูลของสํานักงาน

       แผนการพัฒนาความสามารถบุคลากร ทีมงาน และเครือขายการประสานงานของสํานักงาน

แหลงเงิน*
 เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได  เงินกู  อื่นๆ
  ของหนวยงาน ในประเทศ  ตางประเทศ 
ป ๒๔๖๓      ๘๔๖,๗๕๕,๓๐๐ บาท - -  - -

ป ๒๔๖๔   ๑,๑๑๕,๐๐๐,๒๐๐ บาท

ป ๒๔๖๕      ๙๘๗,๗๙๘,๘๐๐ บาท

  * แหลงที่มา - วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่สํานักงาน กปร. เสนอขอรับการสนับสนุน

จากสํานักงบประมาณ 

 ๓.๓  ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

   ๓.๓.๑   ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด* ๒,๙๔๙,๕๕๔,๓๐๐  บาท 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๓๐

 ๓.๔  แผนงาน/โครงการ                                                                        
  รายละเอียดของแผนงาน/โครงการของสํานักงาน กปร. จําแนกตามประเด็นของแผนปฏิบัติการ ใน ๓ ดาน ดังนี้

   ๓.๔.๑ แผนปฏบิติัราชการด�านการพฒันาประสทิธภิาพการดาํเนนิงานสนองพระราชดาํริ

         กลยุทธ     แผนงาน/โครงการ         ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ

๑) การพัฒนาระบบสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการฯ 

๑.๑) การบริหารจัดการ (๑) แผนงานศึกษาและ - ขอมลูพระราชดํารทิีถ่กูตอง ป ศสท.
ระบบฐานขอมูลเพื่อ รวบรวมพระราชดําริที่ และครบถวน ๒๕๖๓  กปค ๑ - ๔

สนับสนุนโครงการอัน เกี่ยวของกับโครงการ  - กปส กศข.

เนื่องมาจากพระราชดําริ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ๒๕๖๕ กกพ. กผว.

 (๒) โครงการพัฒนาเครอืขาย - มรีะบบเชือ่มโยงขอมลูที่มี ป ศสท.
 และระบบสารสนเทศในศูนย ประสิทธิภาพขอมูลเปน ๒๕๖๓  กปค ๑ - ๔

 ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา ปจจุบัน - (ศูนยศึกษาฯ)

 จากพระราชดําริ   ๒๕๖๕ 

 (๓) โครงการพัฒนาระบบภมู ิ - ระบบขอมูลโครงการท่ี ป ศสท.
 สารสนเทศโครงการอันเนื่อง ทันสมัยและแสดงบนแผนท่ี ๒๕๖๓ กปค ๑ - ๔ 

 มาจากพระราชดําริและ อเิล็กทรอนกิส - กปส.  กศข.

 ศูนยเรียนรู   ๒๕๖๕ กกพ.  กผว.

๑.๒) การพัฒนาระบบ (๑) แผนงานสงเสริมการใช - ขอมูลในระบบมีความ ป กผว.
ติดตามและประเมินผล ระบบงบประมาณและติดตาม ทันสมัย มีการใชงานระบบ ๒๕๖๓ กปค ๑ - ๔

ความกาวหนาของ ประเมินผลโครงการอันเนื่อง อยางท่ัวถึง  -  กตผ.

การดําเนินงานสนอง มาจากพระราชดําริ - มรีะบบอเิล็กทรอนกิสรองรับ ๒๕๖๕

พระราชดําริ ทั้งระยะสั้น (e-Projects) ในการติดตามประเมินผล

และระยะยาว  โครงการ 

 (๒) โครงการพัฒนาองคความรู - มคีูมอืการติดตามประเมินผล ป กปค ๑ - ๔
 และสรางมาตรฐานในการ โครงการอันเนื่องมาจาก ๒๕๖๓  กตผ. กผว. 

 ตดิตามการดําเนินงานโครงการ พระราชดําริ -

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ - มคีูมอืโครงการจัดทาํตัวชีว้ดั ๒๕๖๕

  โครงการอันเนื่องมาจาก

  พระราชดําริ  



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๑

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ

        (๓) การพัฒนาประสิทธิภาพ - มีระบบสารสนเทศติดตาม ป กพบ.
 การบริหารงานฎีกา ฎีกาที่เปนปจจุบัน  ๒๕๖๓ กปค ๑ - ๔

   - 

   ๒๕๖๕

   (๔) พัฒนาระบบฐานขอมูล - มีระบบฐานขอมูลกลางใช ป ศสท.
 กลาง สํานักงาน กปร.  ในการบริหารจัดการเพ่ือสนอง ๒๕๖๓ กตผ.

 เพื่อติดตามความกาวหนา พระราชดํารไิดอยางครบวงจร - ทุกสํานัก/

 การดําเนินสนองพระราชดําริ  ๒๕๖๕ กอง/ศูนย

 (ดานโครงการ ดานงบประมาณ 

 และดานการติดตามการ

 ใชประโยชน)

๒)  การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรดานความรู ความเขาใจ และทักษะการแกปญหา

๒.๑) การพัฒนา (๑) การฝกอบรมการแกปญหา - จํานวนรอยละ ๘๐ ของ ป กพค.
ความเช่ียวชาญ อยางมีวิจารณญาณ การคิด บคุลากรท่ีผานการอบรมพัฒนา ๒๕๖๓ ทุกสํานัก/

ในการปฏิบัติงาน  เชิงบวก ใหมคีวามรูและสามารถนาํไป - กอง/ศูนย/

  ปรับใชในปฏิบัติงานได ๒๕๖๕ กลุม

 (๒) การจดัทาํคูมอืกรณศีกึษา - มีคูมือการปฏิบัติงานและ ป กพค.
 การปฏิบัติงานและวิธีการ บททดสอบในการแกไขปญหา ๒๕๖๓

 แกปญหา ในการปฏิบัติงาน -  

   ๒๕๖๕ 

๒.๒) การสรางความรู (๑) การสรางความรูความเขาใจ - มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ป กปค. 
ความเขาใจการดําเนนิงาน ในการดําเนินงานดวยการ ในพืน้ทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกนั ๒๕๖๓ ๑ - ๔

ในพื้นที่ใหแกบุคลากร สรางเสรมิประสบการณในพืน้ที ่ ในแตพื้นที ่ - กพค.

 ทีม่คีวามแตกตางในเชงิภมูสิงัคม - มกีารปรับปรุงขอมลูทีท่นัสมยั  ๒๕๖๕

  สามารถนําไปใชไดจริง  

   (๒) การสงเสริมการเรียนรู - จํานวนรอยละ ๘๐ ของ ป กปค.
 การปฏิบัติงานเชิงเทคนิค บุคลลากรท่ีผานการเรียนรู ๒๕๖๓ ๑ - ๔

  สามารถนําไปปฏิบัติได - (หนวยงานท่ี

         ๒๕๖๕ เกี่ยวของ)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๓๒

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๓) การสรางเสริมความเปนทีมและการมีสวนรวม
๓.๑) การพฒันาภาวะผูนาํ (๑) การพัฒนาภาวะผูนําเพื่อ - มีผูนําตนแบบและทีมงาน ป สลก.
เพื่อการเปล่ียนผาน  การเปลี่ยนผานดวยเทคนิค ในสรางความสัมพันธอันดี ๒๕๖๓ ทุกสํานัก/

(Transformative  “สุนทรียสนทนา” ในรูปแบบ เพื่อประโยชนในการทํางาน - กอง/ศูนย

Leaderships) กิจกรรมที่สนับสนุนการสราง  ๒๕๖๕

 บรรยากาศการทํางานทีเ่อือ้ตอ

 การแสดงความคิดเห็น เชน 

 การจดัตัง้ line กลุมเพือ่แสดง

 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการทาํงาน 

 เปนตน   

 (๒) การสรางพื้นที่แสดงความ - มีเวทีแสดงความคิดเห็น ป กพบ.
 เห็นในการออกแบบแนวทาง - มีการจัดกิจกรรมตอเนื่อง ๒๕๖๓ ทุกสํานัก/

 การปฏิบัติงานและการแก ทุก ๓ เดือน - กอง/ศูนย

 ปญหาการดําเนินงานสนอง - มีการติดตามผลการดําเนิน ๒๕๖๕

 พระราชดําริ  กิจกรรม

 (Problem - based) - มีการปรับปรุงแนวทางการ

  ปฏิบัติงานและการแกปญหา

  การดําเนินงานสนอง

  พระราชดําริ

๓.๒) การจัดกิจกรรม (๑) การฝกการปฏิบัติงาน จํานวนผูผานกระบวน ป กพค.
เพื่อสรางเสริมความ แบบพี่สอนนอง การปฏิบัติงานท่ีสามารถ ๒๕๖๓ กปค. ๑ - ๔

เปนทีม  นํามาใชประโยชนได -

   ๒๕๖๕

 (๒) การจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมเสริมสราง ป สลก.
 เสริมความสัมพันธ  ไดแก  ความสัมพันธภายใน ๒๕๖๓

 กีฬาสามัคคี การบําเพ็ญ สํานักงาน อยางนอยปละ -

 ประโยชน ๑ ครั้ง ๒๕๖๕ 

 (๓) การศึกษาดูงาน - การศึกษาดูงาน อยางนอย ป กปค. ๑ - ๔  

 การดําเนินงานสนอง ปละ ๑ ครั้ง ใหเจาหนาที่ ๒๕๖๓ กพค.

 พระราชดําริในพื้นที่ ในทุกสวน -   

   ๒๕๖๕ 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๓

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ

๔) การออกแบบและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลที่มุงเนนคุณภาพ

๔.๑) การออกแบบและ (๑) โครงการสงเสริมพัฒนา - มีคณะกรรมการจริยธรรม ป ทุกสํานัก/

พฒันาระบบการปฏิบตังิาน คณุธรรม จรยิธรรม ในองคกร ประจาํสํานกังาน กปร.ทีไ่ดรบั ๒๕๖๓ กอง / ศูนย

บนฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูพัฒนา การต้ังจาก ก.พ. -

และการปองกนัการทุจรติ ตนเองในดานคุณธรรม - บุคลากรในสํานักงาน กปร. ๒๕๖๕

ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง จรยิธรรม และปองกนัการทุจริต ไดรับการอบรมดานคุณธรรม

 อยางตอเนื่อง จรยิธรรมครอบคลุมในทกุระดบั

  อยางนอย ๑ หลักสูตรตอป 

  - มีแบบประเมินองคกรดาน

  การสงเสริมจริยธรรมและ

  การตอตานการทุจริต ของ

  สํานักงาน กปร.  

   (๒) โครงการพัฒนาออกแบบ -  มแีผนบรหิารความเส่ียงของ ป ศปท.
 และพฒันาระบบการปฏิบตังิาน การดาํเนนิงานทีอ่าจกอใหเกดิ ๒๕๖๓ ทุกสํานัก /

 บนฐานคณุธรรม จรยิธรรม และ การทุจริต - กอง / ศูนย

 การบริหารความเส่ียง - มีระบบการรับเรื่องการ ๒๕๖๕ 

  รองทุกขรองเรียน  

   (๓) โครงการองคกรคุณธรรม - มีแบบประเมินองคกร ป ศปท.
 ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ คุณธรรมที่เปนมาตรฐาน ๒๕๖๓ (หนวยงาน

 พอเพยีง (ภายในและภายนอก สามารถวัดความเปนองคกร - ที่เกี่ยวของ)

 องคกร) คุณธรรมตามหลักปรัชญา ๒๕๖๕

  ของเศรษฐกิจพอเพียงของ

  สาํนกังาน กปร. (ภายในองคกร)

  - มแีบบประเมนิองคกรคณุธรรม

  ของเครือขายทีส่ามารถนาํมาใช 

  ในการปองกันการทุจริต 

  (ภายนอกองคกร)

  - มีเครือขายการตอตาน

  การทุจริตเพิ่มขึ้น  



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๓๔

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ

            (๔) แผนงานทบทวนและ - มคีูมอืการดาํเนนิงานเพ่ือใช ป ศปท.
 ปรับปรุงการเสริมสราง เปนแนวทางการดําเนินงาน ๒๕๖๓ ทุกสํานัก /

 คุณธรรม จริยธรรม ภายใน - มแีผนการปฏิบตังิานเพ่ือใช - กอง / ศูนย

 องคกร เพื่อใหทันตอการ เปนกรอบทิศทางใน ๒๕๖๕

 เปลี่ยนแปลง การดําเนินงาน 

๔.๒) การพัฒนาระบบ (๑) ระบบติดตามผลการใช - มีรายงานผลการใช ป กตผ.
การติดตามประเมินผล ประโยชนของโครงการ ประโยชนของโครงการ ๒๕๖๓ กปค. ๑ - ๔

ที่มุงเนนคุณภาพ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ - ศสท.

 ที่เปนปจจุบัน ประจําป ๒๕๖๕  (หนวยงาน

    ที่เกี่ยวของ)

 (๒) พัฒนาระบบฐานขอมูล - มีระบบฐานขอมูล Online ป กตผ.
 รองรับการประเมินผล ที่สนับสนุนการประเมินผล ๒๕๖๓ ศสท.

 โครงการอันเนื่องมาจาก โครงการ - กปค. ๑ - ๔

 พระราชดําริ   ๒๕๖๕ กศข.   

    กปส.

    หนวยงาน

    ที่เกี่ยวของ

 (๓) ปรับปรุงจัดทําตัวชี้วัด - มคีูมอืโครงการจัดทาํตวัชีว้ดั ป กตผ.
 โครงการอันเนื่องมาจาก โครงการอันเนื่องมาจาก ๒๕๖๓ กปค. ๑ - ๔

 พระราชดําริ พระราชดําริ  กศข.

  - มรีายงานผลการดําเนนิงาน

  จดัทาํตวัชีว้ดัโครงการอันเนือ่ง

  มาจากพระราชดําริประจําป  



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๕

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๑) การสังเคราะหและบูรณาการองคความรูตามแนวพระราชดําริบนฐานการวิจัยและพัฒนา
๑.๑) การสังเคราะห (๑) การจัดการความรู (KM : - ความสําเร็จในการประมวล ป กพบ.
องคความรูโดยบูรณาการ Knowledge Management) ชุดองคความรูตามแนว ๒๕๖๓ กศข.

ขอมูลจากทุกหนวยงาน องคความรูตามแนวพระราชดําร ิ พระราชดํารแิละหลักปรชัญา - กปค. ๑ - ๔

ที่เก่ียวของ และโครงการอันเนื่องมาจาก ของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๖๕

 พระราชดํารบินฐานบรูณาการ - ความสําเร็จในการปรับปรุง

 ความรวมมือจากทุกภาคสวน องคความรูตามแนว

 ที่เกี่ยวของ พระราชดําริและหลักปรัชญา

  ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ 

  KM ของสํานักงาน กปร.

  - มีองคความรูตามแนว

  พระราชดําริและหลักปรัชญา

  ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เผย

  แพรใหประชาชนไดเขาถงึและ

  นําไปใชไดงาย  

  (๒) การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ - มีการแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ  ป กศข.
 ทัง้ภายใน และภายนอกองคกร เพื่อสังเคราะหองคความรู  ๒๕๖๓ กตผ.

 เพื่อสังเคราะหองคความรู ในรูปแบบวิจัยและพัฒนา - กปค ๑ - ๔

 ในรูปแบบวิจัยและพัฒนา  - มีการรวบรวมองคความรู ๒๕๖๕ กผว.

  ตามแนวพระราชดําริและ  กพบ.

  ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

  จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

  (จัดแบงตามประเภท)  

๓.๔.๒  แผนปฏิบัติราชการด�านการเผยแพร�และขับเคล่ือนองค�ความรู�การพัฒนา
    ตามแนวพระราชดําริ



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๓๖

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๑.๒) การจัดทําคูมือ (๑) โครงการจัดทําคูมือ - มีคูมือการปฏิบัติงาน ป กศข.
เชิงเทคนิค ทั้งดาน การประยุกตใชองคความรู องคความรูตามแนว ๒๕๖๓

การดําเนินชีวิตและ ตามแนวพระราชดําริและ พระราชดํารแิละหลักปรชัญา -

การประกอบอาชีพ ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๖๕

ตามแนวทางปรัชญา ในลักษณะกรณีตัวอยาง - มีการประเมินผลการนํา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสําเร็จ ที่มีตัวอยาง ความรูของกลุมเปาหมาย

 หลากหลายและสามารถ ที่ไดไปใชประโยชน

 นําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง 

 โดยนาํเสนอทัง้การใชชวีติและ

 เทคนิค เชน การเกษตรแบบ

 ประณตี การเกษตรนอกฤดูกาล

๒) การจัดทําและเผยแพรขอมูลความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริไปใชเพื่อการพัฒนา
๒.๑) การติดตามสถานะ (๑) การจัดทําโครงการ - มีแผนงานโครงการ ป กผว.
ของโครงการอันเนื่อง ปรับปรุงโครงการอันเนื่อง การปรับปรุง/ซอมแซม/ ๒๕๖๓ กปค. ๑ - ๔

มาจากพระราชดําริ  มาจากพระราชดําริใหเกิด พฒันาโครงการอันเนือ่งมาจาก - (ศูนยศึกษาฯ/

เพื่อนําผลมาปรับปรุง ประโยชนยั่งยืน พระราชดําริอยางบูรณาการ ๒๕๖๕ ศูนยสาขา)

การปฏิบัติงานใหเกิด  - มีคณะทํางานรวมกับ

สัมฤทธิผล  หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 (๒) การจัดทําแผนติดตาม - มีรายงานผลการติดตาม ป กตผ
 ผลลพัธการดาํเนินงานโครงการ ผลลัพธการดําเนินงาน ๒๕๖๓ กปค.๑ - ๔

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจาก -

  พระราชดําริ ๒๕๖๕  

๒.๒) การเผยแพรขอมูล (๑) การจดัทาํและประชาสัมพันธ - มรีปูแบบของสือ่ทีห่ลากหลาย ป กปส.
ความสาํเรจ็ในการนอมนาํ เผยแพรขอมูลความสําเร็จ และเหมาะสม ๒๕๖๓ (หนวยงาน

แนวพระราชดําริไปใช ในการนอมนาํแนวพระราชดําร ิ - มีกลุมเปาหมายที่นําไปใช - ที่เกี่ยวของ)

ในการพัฒนาผานรูปแบบ ไปใชในการพฒันา ผานส่ือท่ีม ี ประโยชนเพิ่มมากขึ้น ๒๕๖๕ กผว. (กวส.)

ที่ประชาชนเขาถึงขอมูล ความหลากหลาย - มีการเผยแพรขอมูลเปน

ไดอยางหลากหลาย   ภาษาอังกฤษเพ่ือจะไดขยาย

  องคความรูแนวพระราชดําริ

  ไปสูประชาคมโลก 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๗

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ

 (๒) การพฒันาความรูเชงิเทคนคิ - จัดกิจกรรม/เวทีใหความรู  ป กพค.
 เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพิ่มเติม แกเจาหนาที่ กปร. ๒๕๖๓ ศสท.  

 ภาษา ตางประเทศ การใชแผนท่ี อยางนอยปละ ๑ ครั้ง/เรื่อง  - กปส.

 การถายภาพประกอบรายงาน  ๒๕๖๕ กผว.(กวส.)

 การปฏบิตังิาน การตอรองราคา

 จัดซื้อจัดจาง  รวมทั้งทักษะ

 ในการเผยแพรและประชาสมัพนัธ 

 เปนตน ใหแกเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของ

๒.๓) การขยายกลุม (๑) การประสานกับสถาบัน - มคีวามรวมมอืในการเขารวม ป กปส.
เปาหมายในการเผยแพร การศึกษา เพื่อเผยแพร กิจกรรม/การบรรยายเพื่อ ๒๕๖๓ กพค.

องคความรูตามแนว องคความรูและโครงการ เผยแพรองคความรูและ - กผว. (กวส.)

พระราชดําริและขอมูล อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจาก ๒๕๖๕ (สถาบัน

ความสําเร็จโครงการ ผานการเรียนการสอน และ พระราชดําริ ใหแกสถาบัน  การศึกษา)

อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน การศึกษาตางๆ เพิ่มขึ้น

 โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ  

 (๒) การประสานกับสือ่มวลชน - จาํนวนคร้ังทีเ่กดิความรวมมอื ป กปส.
 เพื่อเผยแพรองคความรูและ กับสื่อมวลชนในการเผยแพร ๒๕๖๓ (สื่อมวลชน)

 โครงการอันเนื่องมาจาก องคความรูและโครงการ -

 พระราชดําริผานรายการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๕๖๕

 โทรทัศน วิทยุ และเครือขาย ผานสื่อตาง ๆ

 ออนไลน 

 (๓) การรวมมือกับองคกร - จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม ป กศข.

 ปกครองสวนทองถิ่นใน ความรวมมือในการเผยแพร ๒๕๖๓ กปส.

 การขยายผลองคความรู องคความรูตามแนว - กปค. ๑ - ๔

 ตามแนวพระราชดําริ พระราชดําริกับองคกร ๒๕๖๕ (อปท.)

 เชิงรูปธรรม ปกครองทองถิ่น



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๓๘

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๓) การขยายเครือขายขับเคลื่อนองคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

๓.๑) การสรางเครือขาย (๑) การจดัตัง้เครอืขายปราชญ - มีเครือขายปราชญชุมชน ป กศข.
วทิยากรในพ้ืนทีก่ารพฒันา ชมุชน เกษตรรุนใหม/ทายาท และศนูยเรยีนรู เกษตรรุนใหม/ ๒๕๖๓

 เกษตรกรรุนใหม ทายาทเกษตรกรรุนใหม -

   ๒๕๖๕

  (๒) การรวมมือในระดับพื้นที่ - มีตัวอยางความรวมมือ ป กศข.
 กับภาคเอกชนและภาค ทั้งภาคเอกชนและภาค ๒๕๖๓ กปค. ๑ - ๔

 การศึกษา การศึกษาเขารวม -

   ๒๕๖๕

 (๓) การคัดเลือกเยาวชน - มีจํานวนยุววิทยากร ป กปค. ๑ - ๔
 เพื่อทําหนาที่เปนยุววิทยากร ในพ้ืนที่เพิ่มขึ้น  ๒๕๖๓ (ศูนย

   - ศึกษาฯ)

   ๒๕๖๕

          (๔) การจดัอบรมวทิยากรตวัคณู - มีวิทยากรตัวคูณเพิ่มขึ้น ป กพค.  

 (Training the Trainers)  ๒๕๖๓   

   ๒๕๖๕    

๓.๒) การจัดเวทีหรือ (๑) โครงการชุมชนสัมพันธ - มีเครือขายในการขยายผล ป กพบ.
พื้นที่การขยายผล  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน การพัฒนาตามแนว ๒๕๖๓ กปค. ๑ - ๔

โดยเนนความหลากหลาย ในระดับพื้นที่ พระราชดําริ - (ภาค ปชช.)

ของหนวยงาน/องคกร    ๒๕๖๕

รวมทั้ง กลุมเปาหมายที่ (๒) การจัดเวทีประชาคม - มีการนําผลสําเร็จโครงการ ป กปค. ๑  - ๔
ความแตกตางของวัย เพือ่เผยแพรโครงการอันเนือ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๒๕๖๓ กปส.

 มาจากพระราชดําร ิทัง้กอน - ไปเผยแพร  - กศข.

 ระหวาง - หลังการดําเนิน  ๒๕๖๕

 โครงการ



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๓๙

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๔) การเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแพรองคความรูการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
๔.๑) การสงเสริมขวัญ (๑) การใหรางวัล/บทลงโทษ - มกีารคดัเลอืกบคุคลตนแบบ ป กพค.
และกาํลังใจในการปฏิบตั ิ ที่มีความโปรงใสและยุติธรรม ในการทําความดขีองสาํนกังาน ๒๕๖๓ ศปท.

หนาที่  กปร. อยางนอยปละ ๑ คน -

  - มีการกําหนดบทลงโทษท่ี ๒๕๖๕

  ชัดเจนและประกาศใหทราบ
  รวมกนัภายในสาํนกังาน กปร.

 (๒) การกาํหนดเสนทางอาชพี - มีการพิจารณาและทบทวน ป กพค.
 และเกณฑความกาวหนาใน แผนพัฒนาบุคลากร เปน ๒๕๖๓

 อาชีพที่ชัดเจนและเปนธรรม ประจําทุกป -

   ๒๕๖๕

 (๓) การจัดสวัสดิการ เชน - มีการพิจารณาในเร่ืองการ ป  สลก.
 การตรวจสุขภาพประจําป  จัดสวัสดิการเปนประจําทุกป ๒๕๖๓

 การจัดพื้นที่พักผอนบริเวณ  -

 สํานักงานฯ การพัฒนา  ๒๕๖๕

 หองออกกําลังกาย เปนตน 

๔.๒) การสงเสริมคานิยม (๑) การมอบหมายงานและ - มีการกําหนดหลักเกณฑ  ป กพค.
“การทาํใหสาํเรจ็มากกวา การประเมินผลงานที่มี การมอบหมายงานและ ๒๕๖๓ ทุกสํานัก /

การทําเสร็จ” ความชัดเจน การประเมินที่ชัดเจน - กอง / ศูนย

  เปนรูปธรรม ๒๕๖๕ 

 (๒) การศกึษาดงูานหนวยงาน - มีการพิจารณาคัดเลือก ป กศข.
 ที่ประสบความสําเร็จใน หนวยงานทีป่ระสบความสําเรจ็ ๒๕๖๓ ทุกสํานัก /

 การดําเนนิโครงการอันเนือ่งมา เพื่อยกยองหนวยงานและ  - กอง / ศูนย

 จากพระราชดําริ เพื่อเปนตัวอยางการศึกษา ๒๕๖๕

  ดูงานใหแกเจาหนาที่ กปร.  

๔.๓) การพฒันาศกัยภาพ (๑) การจัดหลักสูตรฝกอบรม - มกีารจดัหลกัสตูรการอบรม ป กพค.
ทัง้ในเชงิเนือ้หาวชิาการและ พัฒนาความรูและเทคนิคการ มีจํานวนผูเขารับการอบรม ๒๕๖๓ กผว. (กวส)

เทคนิคการนําเสนอ เปนวิทยากร ในรูปแบบ วิทยากร (ภาษาไทย) -

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา ๔๐ คน ๒๕๖๕

  - มีการจัดหลักสูตรการอบรม
  มีจํานวนผูเขารับการอบรม
  วิทยากร (ภาษาอังกฤษ) 

  ไมนอยกวา ๒๐ คน



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๔๐

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๑) การพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการประสานและติดตามการดําเนินงาน
๑.๑) การพัฒนาระบบ (๑) โครงการปรับปรุง - แผนแมบทเทคโนโลยีมี ป ศสท.
ขอมูลสารสนเทศเพื่อ แผนแมบทเทคโนโลยี ความเหมาะสมและทันสมัย ๒๕๖๓ (หนวยงาน

การดําเนินโครงการ สารสนเทศและการสื่อสาร - แผนรองรับการทํางาน - ที่เกี่ยวของ)

อันเนื่องมาจาก ของสํานักงาน กปร. ในกรณเีกดิเหตกุารณฉกุเฉินขึน้ ๒๕๖๕

พระราชดํารแิบบบรูณาการ ใหสอดคลองกับนโยบายและ (เชน จดัทําคูมอืการเตรียมความ

 ทิศทางการดําเนินงานของ พรอมดานอุปกรณตางๆ 

 สํานักงาน กปร. เปนตน)  

 (๒) การจัดทําคูมือ - มีคูมือเทคนิคและวิธี ป กผว.
 เชิงปฏิบัติการ โดยการถอด การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ๒๕๖๓ สํานัก /

 ความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ที่เปนปจจุบัน - กอง / ศูนย

 จากผูมีประสบการณ โดย  ๒๕๖๕ (ศูนยศึกษาฯ

 การรวบรวมและบันทึกเทคนิค   ศูนยสาขา

 การทํางานแบบบูรณาการ   และ

 ที่มีประสิทธิภาพ    หนวยงาน  

    ที่เกี่ยวของ)

๑.๒) การพัฒนาบุคลากร (๑) แผนพัฒนาบุคลากร - แผนพัฒนาบคุลากรดาน IT ป ศสท.
ใหสามารถใชประโยชน ดานทักษะการใชเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ ๒๕๖๓

จากระบบขอมลูสารสนเทศ สารสนเทศและระบบขอมูล  -

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ของสํานักงาน กปร.  ๒๕๖๕ 

   ๓.๔.๓ แผนปฏิบติัราชการด�านการพฒันาระบบและสมรรถนะในการประสานความร�วมมือ
     เพื่อสนองพระราชดําริ    



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๑

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๒) การพัฒนาทีมมืออาชีพประสานความรวมมือในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
๒.๑) การสรางทีมประสาน (๑) การคัดเลือกบุคลากร - มีการกําหนดหนาที่ความ ป กพค.
ความรวมมอืทีเ่ปนมอือาชีพ และ การกําหนดอัตรากําลัง รบัผดิชอบในแตละหนาทีง่าน ๒๕๖๓

 ที่เหมาะสมกับหนาที่ความ (Job Description) และ -

 รับผิดชอบของเจาหนาที่ ดําเนินการตามแนวทางท่ี ๒๕๖๕

 ดานการประสานงาน กําหนด

 (๒) การพัฒนาความสามารถ - จัดเวที/กิจกรรมเพ่ือให ป กพค.
 ในการปฏิบัติงานของทีม ความรูที่จําเปนตอการ ๒๕๖๓ ผูบริหาร

 ประสานงาน ปฏิบัติงาน พี่สอนนอง ฯลฯ   -  กปร. / สลก.

   ๒๕๖๕ (พขร./

    แมบาน)

๒.๒) การพฒันาและกาํกบั (๑) การฝกเชิงปฏิบัติการ - มีการจัดการฝกเชิงปฏิบัติ ป กปค. ๑-๔ 

การปฏิบัติงานของทีม เพื่อสรางเสริมความรู การฯ และสามารถนําไปใช ๒๕๖๓ กพค.

ประสานใหเปนมาตรฐาน ความสามารถและความทุมเท ประโยชนได -

เดียวกัน เอาใจใสในการดําเนินงาน - มีการกําหนดมาตรฐานงาน ๒๕๖๕

 สนองพระราชดําริใหเปน ของกระบวนงานหลัก (Core

 มาตรฐานเดียวกัน Function) ที่เปนปจจุบัน  

 (๒) การพัฒนากระบวนการ  - จํานวนครั้งในการสอนงาน ป กปค. ๑ - ๔
 Coaching and Mentoring และติดตามงาน ๒๕๖๓ กพค.

   -

   ๒๕๖๕ 

 (๓) แผนบริหารความเส่ียง  - มีการจัดทําแผนบริหาร ป คณะ
 สํานักงาน กปร. ความเสี่ยงสํานักงาน กปร. ๒๕๖๓ กรรมการ
  และมีรายงานผลการ - บริหาร
  ปฏิบัติงาน ๒๕๖๕ ความเสี่ยง 
    (กพบ.ฝาย

    เลขาฯ)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๔๒

 กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผูรบัผดิชอบ
๓) การพัฒนาพื้นที่การเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจและกํากับการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
๓.๑) การจัดพื้นที่ (๑) โครงการสนับสนุน - มีกิจกรรมท่ีเสริมสราง ป กผว.
การเรยีนรูรวมกนัระหวาง การทํางานแบบบูรณาการ การทํางานแบบบูรณาการ ๒๕๖๓ (หนวยงาน

บุคลากรท่ีทํางานในพื้นที่ ใหกับบุคลากรทั้งภายในและ  - ที่เกี่ยวของ)

กับบุคลากรที่ทํางาน ภายนอกที่เกี่ยวของ  ๒๕๖๕

สนับสนุนดานตาง ๆ 

เพื่อใหเขาใจถึงเปาหมาย

และวิธีการทํางานเพื่อ

สนองพระราชดําริ

 (๒) โครงการพัฒนาหองสมุด - แผนพัฒนาบคุลากรดาน IT ป ศสท. /
 โครงการอันเนื่องมาจาก เกี่ยวกับงานหองสมุด ๒๕๖๓ หองสมุด

 พระราชดําร ิเปนระบบดจิติอล ที่มีประสิทธิภาพ - กปค. ๑ - ๔
 และเชื่อมโยงเครือขายกับ  ๒๕๖๕ (ศูนยศึกษาฯ)

 ศนูยศกึษาการพัฒนาอันเนือ่ง

 มาจากพระราชดําริ 

 (๓) แผนงานการจัดกิจกรรม - มีกิจกรรมสงเสริมการใช ป ศสท. /
 สงเสริมการอานและการใช ประโยชนจากหองสมุดฯ ๒๕๖๓ หองสมุด

 ประโยชนหองสมุดโครงการ อยางนอย ๑ กิจกรรม -

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ๒๕๖๕  

๓.๒) การจัดพื้นที่การ (๑) การจดัหลกัสตูรเครือขาย - จัดการอบรมในหลักสูตร ป กพค.
เรียนรูสําหรับบุคลากร การขบัเคลือ่นองคความรูตาม เพื่อสรางความสัมพันธและ ๒๕๖๓

จากหนวยงานทีเ่กีย่วของ แนวพระราชดําริและปรัชญา ความเขาใจในการทํางาน -

เพือ่สรางความสมัพนัธและ ของเศรษฐกิจพอเพยีง ในระดับ ปละ ๒ รุน ๒๕๖๕

ความเขาใจในการทํางาน บริหารและระดับปฏิบัติการ 

ทั้งในระดับบริหารและ

ปฏิบัติการ 

 (๒) การจัดกิจกรรมสัมพันธ - มีกิจกรรมท่ีหลากหลายใน ป สลก.
 ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การสรางความสมัพนัธระหวาง ๒๕๖๓ 

  สาํนกังาน กปร. และหนวยงาน -

  ที่เกี่ยวของอยางนอยปละ  ๒๕๖๕

  ๑ กิจกรรม



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๓

ภาคผนวก



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๔๔



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๕

 ภาคผนวก ๑ แผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                      

  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐………………………….…….……..…………. ๔๗

 ภาคผนวก ๒ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน กปร. 

  ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒……………………...................…………….………… ๖๕

 ภาคผนวก ๓ Template “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕XX - ๒๕XX)” 

  ของ (สวนราชการ...................) ตามท่ีสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

  และสังคมแหงชาติ (สศช.) กําหนด……………….………………...………. ๗๓

ภาคผนวก 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๔๖



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๗

๑. ความสอดคลองของแผนระดับ ๑ - ๓ ของสํานักงาน กปร. ……………………..………………..……….……. ๔๘
๒. ภาพรวมของแผนหลักในประเทศไทย และ การกําหนดระดับของแผน ๓ ระดับ ………...................…. ๔๙
 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๓. แผนระดับ ๑ --- แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๖ ประเด็นยุทธศาสตร) .…. ๕๑
๔. แผนระดับ ๒  มีทั้งหมด ๔ แผน ดังนี้ (ดําเนินการเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ)  .…………………………….....……. ๕๘
 ๑) แผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาต ิ(๒๓ ฉบบั) ……………………………….…………..…………….…..…….……. ๕๘

 ๒) แผนการปฏริปูประเทศ (๑๒ ดาน) ……………………………………………………….………..……………….………. ๖๐

 ๓) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (๑๐ ประเด็นยทุธศาสตร)........... ๖๑

 ๔) นโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยความมัน่คงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) (๑๖ นโยบาย ๑๙ แผน) .…. ๖๒

๕. แผนระดับ ๓ (ดําเนินการเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ)  …………………………………………………..….…………….….. ๖๔

 ๑) แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (๘ ประเด็นยุทธศาสตร) .. ๖๔

ภาคผนวก ๑



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๔๘



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๔๙

๒. 
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แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๕๐



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๑



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๕๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ - ดานความมั่นคง



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๓

ยุทธศาสตรที่ ๒ – ดานการสรางความสามารถในการเขงขัน



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๕๔

ยุทธศาสตรที่ ๓ – ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๕

ยุทธศาสตรที่ ๔ – ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๕๖

ยุทธศาสตรที่ ๕ – ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๗

ยุทธศาสตรที่ ๖ – ดานการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๕๘

แผนระดับ ๒  - ๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๒๓ ฉบับ)

 ๕. แผนระดับ ๒  มีทั้งหมด ๔ แผน ดังนี้ 

  ๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๒๓ ฉบับ)

  ๒)  แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๒ ดาน)

  ๓)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร)

  ๔)  นโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยความม่ันคงแหงชาต ิ(พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) (๑๖ นโยบาย ๑๙ แผน) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(๒๓ ฉบับ)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๕๙

 (๑) ความมั่นคง
 (๒) การตางประเทศ

 (๓) การเกษตร

 (๔) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

 (๕) การทองเที่ยว

 (๖) พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

 (๗) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

 (๘) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

 (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 (๑๐) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

 (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

 (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู

 (๑๓) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

 (๑๔) ศักยภาพการกีฬา

 (๑๕) พลังทางสังคม
 (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก

 (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

 (๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน

 (๑๙) การบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ

 (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

 (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๖๐

แผนระดับ ๒  - ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๒ ดาน)

 (๑)  ดานการเมือง

 (๒)  บริหารราชการแผนดิน
 (๓)  ดานกฎหมาย

 (๔)  ดานกระบวนการยุติธรรม
 (๕)  ดานเศรษฐกิจ

 (๖)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 (๗)  ดานสาธารณสุข
 (๘)  ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

 (๙)  ดานสังคม

 (๑๐)  ดานพลังงาน

 (๑๑)  ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 (๑๒)  ดานการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศ (๑๒ ดาน)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๑

แผนระดับ ๒  - ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 (๑) ยุทธศาสตรที่ ๑  :  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 (๒) ยุทธศาสตรที่ ๒  :  การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 (๓) ยุทธศาสตรที่ ๓  :  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 (๔) ยุทธศาสตรที่ ๔  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 (๕) ยุทธศาสตรที่ ๕  : การเสรมิสรางความมัน่คงแหงชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสูความมัง่คัง่และย่ังยืน
 (๖) ยุทธศาสตรที่ ๖  :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

                        ในสังคมไทย

 (๗) ยุทธศาสตรที่ ๗  :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

 (๘) ยุทธศาสตรที่ ๘  :  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม 

 (๙) ยุทธศาสตรที่ ๙  :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 (๑๐) ยุทธศาสตรที่ ๑๐ :  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๖๒

แผนระดับ ๒  - ๔) แผนความมั่นคง หรือ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 

 นโยบายความมั่นคงแหงชาต ิ(๑๖ นโยบาย)

 (๑) นโยบายที่ ๑ : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
                                   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (๒) นโยบายที่ ๒ : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ

 (๓) นโยบายที่ ๓ : ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 (๔) นโยบายท่ี ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน

 (๕) นโยบายที่ ๕ : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

 (๖) นโยบายที่ ๖ : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 

 (๗) นโยบายที่ ๗ : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

 (๘) นโยบายที่ ๘ : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน  

 (๙) นโยบายที่ ๙ : เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภยัการทุจริต  

 (๑๐)  นโยบายที่ ๑๐ : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

 (๑๑)  นโยบายที่ ๑๑ :  รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 (๑๒)  นโยบายที่ ๑๒ :  เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  

 (๑๓)  นโยบายที่ ๑๓ :  พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความม่ันคงของชาติ  

 (๑๔)  นโยบายที่ ๑๔ :  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ  

 (๑๕)  นโยบายที่ ๑๕ :  พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ  

 (๑๖)  นโยบายที่ ๑๖ :  เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๓

 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (๑๙ แผน) 

 (๑) การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 

 (๒) การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง

 (๓) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (๔) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

 (๕) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 

 (๖) การสรางความสามัคคีปรองดอง 

 (๗) การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต  

 (๘) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

 (๙) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 (๑๐) การเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 

 (๑๑) การรักษาความม่ันคงพื้นที่ชายแดน 

 (๑๒) การรักษาความม่ันคงทางทะเล 

 (๑๓) การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

 (๑๔) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

 (๑๕) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 

 (๑๖) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 

 (๑๗) การรกัษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 

 (๑๘) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๖๔

 ๖. แผนระดับ ๓ 
แผนระดับ ๓  - ๑) แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

(๑) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการสืบสานเรียนรูและขยายผลการพัฒนาดวยศาสตรพระราชา
   เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๒ ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เปาหมาย

(๓) ประเดน็ยุทธศาสตรที ่ ๓ ยทุธศาสตรการพฒันาและปองกนัเพือ่จัดระเบยีบพ้ืนทีช่ายแดน พืน้ทีช่ายฝงทะเลเกาะแกง 

   และชุมชนพื้นที่สูง

(๔) ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรูการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง

(๕) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงดวยมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทองถิ่น และ

   การจัดการโดยสันติวิธี

(๖) ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๖ ยุทธศาสตรการเสริมสรางฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม

   เพื่อความสมดุลมั่นคง

(๗) ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๗ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงและการพัฒนากับประเทศ

   รอบบาน

(๘) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘ ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๕

ภาคผนวก ๒
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร�ของสํานักงาน กปร.

ป� พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๖๖



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๗

  ๑.  ยุทธศาสตร�ที่ ๑  การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
 ป ๒๕๖๑
   - โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปค.๑)

   - โครงการอางเก็บน้ํานฤบดินทรจินดา (โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จังหวัดปราจีนบุรี 

    (กปค.๑)

   - โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร (กปค.๒)

   - โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ (กปค.๒)

   - โครงการศูนยศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว (กปค.๒)

   - โครงการปศุสัตวดานซาย จังหวัดเลย (กปค.๒)

   - โครงการพัฒนาพื้นที่ตําบลเหลากอหก จังหวัดเลย (กปค.๒)

   - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าหวยบางทรายฯ จังหวัดมุกดาหาร (กปค.๒)

   - โครงการสงเสรมิการเรยีนรูเพือ่การอนรุกัษและฟนฟสูิง่แวดลอมอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัตาก  

    (กปค.๓)

   - โครงการศนูยภฟูาพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

    จังหวัดนาน (กปค.๓)

   - โครงการศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังฯ  (กปค.๔)

   - โครงการปรบัปรงุและบรหิารจดัการพพิธิภณัฑในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาแหลงนํา้อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

    (กศข.)

   - รายงานการประเมินผลศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กตผ.)

   -  รายงานการประเมนิผลโครงการศนูยบรกิารการพฒันาปลวกแดงตามแนวพระราชดาํริ อาํเภอปลวกแดง 

    จังหวัดระยอง (กตผ.)

   - รายงานการประเมินผลโครงการหวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม (กตผ.)

   - รายงานผลลัพธการดําเนินงานที่เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน ๒๐ โครงการ (กตผ.)

   - รายงานการติดตามโครงการอนุรกัษแหลงพนัธุไมสกัและพัฒนาคุณภาพชวีติราษฎรบรเิวณปาลุมนํา้ของ

    ลุมนํ้าปายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน

ผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร�ของสํานักงาน กปร. 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๖๘

   - โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

    อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน ๓ ครั้ง (ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร จังหวัดเชียงใหม, 

    ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี) 

    (กผว.)

   - โครงการหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาที่ กปร. 

    และศูนยศึกษาฯ (กผว.)

 ป ๒๕๖๒
   - โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑลุมนํ้าปาสัก อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (กปค.๑)

   - โครงการ ปรับปรุงพิพิธภัณฑเข่ือนขุนดานปราการชล อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (กปค.๑)

   - โครงการอางเกบ็นํา้นฤบดนิทรจนิดาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอนาด ีจงัหวดัปราจนีบุร ี(กปค.๑)

   - โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กปค.๑)

   - โครงการอางเก็บน้ําหวยสะโตน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว (กปค.๑)

   - โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ (กปค.๒)

   - โครงการศนูยพฒันาและบรกิารดานการเกษตรหวยซอน-หวยซ้ัว (หลัก ๒๒) โครงการโรงเรยีนวฒันธรรม

    ชนเผาเด็กกําพรา (หลัก ๖๗) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (กปค.๒) 

   - โครงการศนูยศกึษาการพฒันากสกิรรมพืน้ทีส่งู เมอืงปากซอง แขวงจาํปาสกั ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย

    ประชาชน (กปค.๒) 

   - โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (กปค.๒)

   - โครงการพัฒนาพื้นที่ตําบลเหลากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย (กปค.๒)

   - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าหวยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอคําชะอี จังหวัด

    มุกดาหาร (กปค.๒)

   - โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

    พระเจานองนางเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 

    อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (กปค.๒)

   - โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน (กปค.๓)

   - โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําร ิ๑๗ แหง (กปค.๓)

   - โครงการพัฒนาพ้ืนทีป่าขนุแมกวงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม (กปค.๓)

   - ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ ไมดอกไมผลบานไรอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอหางดง 

    จังหวัดเชียงใหม (กปค.๓)

   - โครงการอนรุกัษแหลงพนัธกุรรมไมสกัและพฒันาคณุภาพชวีติของราษฎรบรเิวณปาลุมนํา้ของลุมนํา้ปาย

    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน (กปค.๓)

   - โครงการพฒันาคณุภาพชีวติชมุชนในพืน้ทีอ่นรุกัษ(ขนุแจ)อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเวยีงปาเปา 

    จังหวัดเชียงราย (กปค.๓)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๖๙

   - โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

    (กปค.๓)

   - โครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมบริเวณเหมืองสังกะสีอันเนื่องมาจาก 

    พระราชดําริ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก (เหมืองผาแดง) (กปค.๓) 

   - โครงการศนูยภฟูาพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ ในสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพ

    รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน (กปค.๓)

   - โครงการอนุรักษระบบนิเวศปาไมและพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนบานหวยลูอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

    อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน (กปค.๓)

   - โครงการพัฒนาพื้นที่หวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม (กปค.๓)

   - โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมนํา้สาขาแมนํา้ปง อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอาํเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม 

    (กปค.๓)

   - ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (กปค.๔)

   - ศนูยอาํนวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนทีลุ่มนํา้ปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอาํเภอปากพนัง 

    จังหวัดนครศรีธรรมราช (กปค.๔)

   -   รายงานการประเมนิผลโครงการไมดอกเมอืงหนาวอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

    (กตผ.)

   - รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบด็เสรจ็ลุมนํา้สาขาแมปงอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิอาํเภอจอมทอง 

    อาํเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม และอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน (กตผ.)

   - รายงานโครงการศูนยภูฟาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน (กตผ.)

   -   รายงานโครงการเพือ่ชมุชนเขมแขง็และรมเยน็บานสนัต ิ2 ตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ

    สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดยะลา (กตผ.)

   - คูมือโครงการจัดทําตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กตผ.)

   - โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก

    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๖ คร้ัง (ณ โรงแรมเรือนแพรอยัล จังหวัดพิษณุโลก, ศูนยวิจัย

    การอนุรกัษดนิและนํา้ จงัหวดันครราชสีมา, ศนูยศกึษาการพฒันาเขาหินซอนอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา, ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส, 

    ศนูยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จงัหวดัจนัทบุร ีและโรงแรมแกรนดฟอรจนู 

    จังหวัดนครศรีธรรมราช) (กผว.)

   -  โครงการหลกัสตูรฝกอบรม มคัคเุทศกภาษาองักฤษ สาํหรับเจาหนาทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

    และเจาหนาที่ สํานักงาน กปร. (กผว.)

   -  การประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานระบบงบประมาณโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

    (e-Project) กับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กผว.) 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๗๐

 ๒. ยุทธศาสตร�ที่ ๒  การเผยแพร�และขับเคล่ือนองค�ความรู�การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
  ป ๒๕๖๑

   - โครงการผลติและเผยแพรประชาสมัพนัธโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริทางสือ่วทิย ุชดุ “ประโยชน

    สุขปวงประชา” และ ชุด “ตามรอยพระราชา” (กปส.)

   - โครงการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด“รอยไทยดวยดวงใจ” ชุด“ผลสําเร็จของโครงการอันเน่ือง

    มาจากพระราชดําริ” และโครงการผลิตสารคดีเชิงขาว  ชุด“ปวงประชาเปนสุขศานต” ออกอากาศ

    ทางโทรทัศน (กปส.)

   - โครงการผลิตเอกสารเผยแพร ไดแก โปสเตอรชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” ภาษาไทย, การตูน ๒ ภาษา 

    ความสุขของแผนดิน, ดิน นํ้า ลม ไฟ สมดุลส่ิงแวดลอม, รอยเรื่องเลาเกร็ดการทรงงาน, ประวัติศาสตร

    ศนูยศกึษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ, และ ผลสําเร็จของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

    (กปส.)

   - โครงการคายเยาวชนสืบสานพระราชดําริ RDPB CAMP จํานวน ๒ รุน และ โครงการเครือขายสถาบัน 

    การศึกษาสืบสานพระราชดําริ จํานวน ๑ รุน (กปส.)

   - โครงการจัดเสวนาและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙  (กปส.)

   - การเผยแพรองคความรูดานการพฒันาตามแนวพระราชดํารใิหแกชาวตางชาต ิไดแก การนาํคณะชาวตางชาติ

    เขาศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนยศึกษาฯ, การบรรยายสรุป “The Philosophy of Sufficiency Economy 

    & Lessons Learned from the Study Visits” เปนตน (กผว.)

   - โครงการความรวมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนระหวางราชอาณาจักรเลโซโท

    และราชอาณาจักรไทย (กผว.)

   - ความรวมมือหนวยงานเครือขาย ไดแก มลูนธิอิทุกพัฒน ในพระบรมราชูปถมัป, ศนูยประสานงานโครงการ

    อันเนื่องมาจากพระราชดําริและความมั่นคง กองทัพไทย, และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 

    การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กศข.)

   - โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน กปร. จํานวน ๗ แหง (กศข.)

   - การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    ในภาคการเกษตรและชนบท (กศข.)

   - ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดานความสําเร็จของการถายทอด

    องคความรู “ศาสตรพระราชา” ผานศูนยเรียนรู ของสํานักงาน กปร. (กศข.)

   - โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน กปร. (ศสท.)

   - โครงการชุมชนสืบสานพระราชดําริ (กพบ.)

 ป ๒๕๖๒

   - โครงการความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตรท่ียั่งยืนระหวางราชอาณาจักรเลโซโท

    กับราชอาณาจักรไทย (กผว.)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๗๑

   - โครงการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทางสื่อวิทยุ ชุด 

    “สืบสานงานพัฒนา” (กปส.)

   - โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “รอยไทยดวยดวงใจ” (กปส.)

   - โครงการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมจากพระราชดําริทางส่ือสิ่งพิมพ (กปส.)

   - การถอดองคความรู  เรื่องขาว “ขาวของคนพอเพียง” โดยรวบรวมองคความรู การปลูกขาว

    ของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน กปร. และจัดทําเปนเอกสาร พรอมเผยแพรบนเว็บไซต

    สํานักงาน กปร. (กศข.)

   - การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน กปร. จํานวน ๖ แหง 

    ใหเปนแหลงถายทอดเรียนรูการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะศูนยเรียนรู 

    และขยายสรางเครือขายผูนอมนําปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนนิชวีติสูผูทีส่นใจในชุมชน 

    (กศข.)

   - การคัดเลือกและแตงตั้งเกษตรกรตัวอยาง ที่ประสบความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริ

    ไปปรับใชใหเปนวิทยากรผูนําการเปล่ียนแปลง (กศข.)

   - การติดตามงานวิจัยของอนุกรรมการดําเนินงานดานวิชาการ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

    พระราชดําริ (กศข.)

   - โครงการชุมชนสืบสานพระราชดําริ (กพบ.)

 ๓. ยุทธศาสตร�ที ่๓  การพฒันาระบบและสมรรถนะในการประสานความร�วมมอืเพือ่สนองพระราชดาํริ
  ป ๒๕๖๑

   - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลกลางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ความรวมมือกับสํานัก

    ราชเลขาธิการ (เดิม) และ กรมชลประทาน) (ศสท.)

   - โครงการสนบัสนนุการตดิตัง้ Internet Line  ในศนูยศกึษาการพฒันาฯ ภายใตการสนบัสนนุของ กสทช. 

    (ศสท.)

   - โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบภูมสิารสนเทศโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและศูนยเรยีนรู (ศสท.)

   -   โครงการจัดทาํ/พฒันาระบบบริหารการจัดการเมล็ดพันธุพระราชทานและปจจัยการผลิตของศูนยศกึษา

    การพัฒนาฯ (ศสท.)

   - โครงการอบรมกาวทัน Thailand 4.0 (ศสท.)

   - โครงการรณรงคการปองกันการทุจริต,โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองคกร, 

    โครงการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที กปร. (ศปท.)

   - โครงการฝกอบรม จาํนวน ๒ หลักสตูร คอื หลกัสตูร “นกับรหิารการพฒันาตามแนวพระราชดาํร ิ (นบร.)” 

    และ หลกัสตูร “พฒันาองคความรูและเสรมิสรางเครอืขายขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ

    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)” (กพค.)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๗๒

   - โครงการเสรมิสรางความรูสูความสมัพนัธเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชดํารแิละปรัชญาของ

    เศรษฐกิจพอเพียง (กพค.)

   - โครงการกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

    มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สลก.)

   - งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

    บรมนาถบพิตร (สลก.)

   - โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สลก.)

 ป ๒๕๖๒

   - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมล็ดพนัธุพระราชทานและปจจยัการผลิต ของศูนยศกึษาการพัฒนา

    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ศสท.) 

   - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการตอตานการทุจริต”ภายใต

    โครงการพัฒนาองคกรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป ๒๕๖๒ (ศปท.)

   - โครงการฝกอบรมหลักสูตร “จริยธรรมและธรรมภิบาลในการปฏิบัติราชการสํานักงาน กปร.” รุนที่ ๔ 

    ประจําป ๒๕๖๒ (ศปท.)

   - โครงการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน กปร. (ศปท.)

   - โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (นบร.) รุนที่ ๘ (๕๐ คน) (กพค.)

   - โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองคความรู และเสริมสรางเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว

    พระราชดําริ และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุนที่ ๘ (๕๐ คน)  

   - โครงการ “เราทาํความดดีวยหวัใจ ลดภยัสิง่แวดลอม” ของสาํนกังาน กปร. ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

    (สลก.)

   - โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

    (สลก.)

   - โครงการกิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day” ของสํานักงาน กปร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (สลก.)

   - โครงการจิตอาสาสํานักงาน กปร. “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ถวายเปนพระราชกุศลและถวายพระพร

    ชัยมงคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สลก.)

   - โครงการลดคาใชจาย ไดแก ลดการใชพลังงานไฟฟา และ นํ้ามันเชื้อเพลิง (สลก.)

   - โครงการดานการปรับปรุงกิจกรรมดานการพัฒนาระบบบริหารราชการ และดานการพัฒนาทรัพยากร

    บุคคล (สลก.)

   - โครงการปรับปรุงกิจกรรมดานการเงินและการบัญชี (สลก.)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๗๓

ภาคผนวก ๓
Template “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป� (พ.ศ.๒๕XX - ๒๕XX)” 

ของ (ส�วนราชการ…………………) 
ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) กําหนด



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๗๔



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๗๕

(ช่ือ) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕* ป� (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX)
ของ (ส�วนราชการ …………………………)

* ในวาระแรก ระยะ ๓ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)

 สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

(สรุปสาระสําคัญของแผน)

 สวนท่ี ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
     เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

    ๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
     ๑) ยุทธศาสตรชาติ ดาน  ..........(หลัก).................................

      (๑) เปาหมาย ...................................................................

      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร ..................................................

      (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)  

     ๒) ยุทธศาสตรชาติ ดาน  ..........(รอง).................................

      (๑) เปาหมาย ...................................................................

      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร ..................................................

      (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง) 



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๗๖

     X) ยุทธศาสตรชาติ ดาน.......... (รอง).................................

      (๑) เปาหมาย ...................................................................

      (๒) ประเด็นยุทธศาสตร ..................................................

      (๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง) 
 หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ ยุทธศาสตร/เปาหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ ตองอธิบาย

     ความสอดคลองโดยละเอียด

    ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวของ) 
    ๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
       (๑)  ประเด็น .............................(หลัก).......................

        (๑.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

         • เปาหมายที่........................................................

         • เปาหมายที่....(กรณีที่แผนแมบทฯ มีมากกวา ๑ เปาหมาย)..........

         • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ………………………………………

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ที่
วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวดัท่ีกําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปา
หมายตาง ๆ)
        (๑.๒)  แผนยอยของแผนแมบทฯ ...............................

         • แนวทางการพัฒนา ……………………………………..

         • เปาหมายของแผนยอย

         • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่
วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหรของคาเปา
หมายตาง ๆ)
        (๑.X)  แผนยอยของแผนแมบทฯ ...............................

         • แนวทางการพัฒนา 

         • เปาหมายของแผนยอย

         • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหร
ของคาเปาหมายตาง ๆ)
 หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ ประเด็นแผนแมบทฯ/แผนยอยของแผนแมบทฯ/เปาหมาย)
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    (๒) ประเด็น .............................(รอง).........................
      (๒.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

        • เปาหมายที่........................................................

        • เปาหมายที่....(กรณีที่แผนแมบทฯ มีมากกวา ๑ เปาหมาย)..........

        • การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ………………………………………

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหร
ของคาเปาหมายตาง ๆ)
      (๒.๒)  แผนยอยของแผนแมบทฯ ...............................

        • แนวทางการพัฒนา ……………………………………..

        • เปาหมายของแผนยอย

        • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหร
ของคาเปาหมายตาง ๆ)
      (๒.X)  แผนยอยของแผนแมบทฯ ...............................

        • แนวทางการพัฒนา 

        • เปาหมายของแผนยอย

        • การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ

 (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละเทาไหร
ของคาเปาหมายตาง ๆ)
 หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ ประเด็นแผนแมบทฯ/แผนยอยของแผนแมบทฯ/เปาหมาย)

      ๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน................................................................
       ๑)  เรื่อง/ประเดน็การปฏิรูป

       ๒)  ขั้นตอนการดําเนินงาน

       ๓)  กิจกรรม

       ๔)  เปาหมายกิจกรรม

 หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็นการปฏิรูป/ขั้นตอนการ ดําเนินงาน/

กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๗๘

    ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
       ๑) วัตถุประสงคที่ ......................................

       ๒) เปาหมายรวมท่ี ....................................

       ๓) ยุทธศาสตรที่ .............(หลัก)........................

        (๓.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ ..................

        (๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................

        (๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................

        (๓.X)  แนวทางการพัฒนาที่ ......................................

       ๔) ยุทธศาสตรที่ ..............(รอง).........................

        (๔.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ .........................

        (๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................

        (๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................

        (๔.X)  แนวทางการพัฒนาที่ ......................................

       X) ยุทธศาสตรที่............... (รอง).......................

        (X.๑) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่...................................

        (X.๒)  แนวทางการพัฒนาที่......................................

        (X.X)  แนวทางการพัฒนาที่......................................

 หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ วัตถุประสงค/เปาหมายรวม/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาหมายระดับ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

    ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
       ๑) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ ....

       ๒) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที่ ....

       ๓) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

       ๔) ตัวชี้วัด

       ๕) กลยุทธ

 หมายเหต ุ: สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ นโยบายความม่ันคงแหงชาติ/แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ/

เปาหมาย/กลยุทธ)



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ๗๙

    ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ (หากมี)

       ชื่อแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ ........... (หนวยงานเจาของแผน) ........... 

       ชื่อแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ ........... (หนวยงานเจาของแผน) ........... 

       ชื่อแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ ........... (หนวยงานเจาของแผน) ........... 

       ................................................................................................................

 หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ แผนระดับที่ ๓ โดยสามารถเปนไดทั้งแผนระดับ ๓ ของหนวยงานเอง 

และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีแผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวของ)

 สวนท่ี ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ของสวนราชการ..................... 

    ๓.๑ ภาพรวม
      ๓.๑.๑ วิสัยทัศนของสวนราชการ
      ๓.๑.๒ พันธกิจของสวนราชการ

    ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
      ๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ (หรือชื่ออื่นตามหมายเหตุขอ ๒ และ ๓) เร่ือง.....(การดําเนินงานเรื่อง/
ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ)

      ๑) เปาหมาย

      ๒) คาเปาหมาย

      ๓) ตัวชี้วัด

      ๔) แนวทางการพัฒนา

       (๔.๑) .......................................................................................................................................... 

       (๔.๒) ..........................................................................................................................................

       (๔.๓) ...........................................................................................................................................

      ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

       (๕.๑) ...........................................................................................................................................

       (๕.๒) ...........................................................................................................................................

       (๕.๓) ...........................................................................................................................................



แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดําเนินการ ระยะ ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)๘๐

    ๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
      ๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด*    

แหลงเงิน*
 เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายได  เงินกู  อื่นๆ
  ของหนวยงาน ในประเทศ  ตางประเทศ

      ๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ)

      ๑) เปาหมาย

      ๒) คาเปาหมาย

      ๓) ตัวชี้วัด

      ๔) แนวทางการพัฒนา

       (๔.๑) ...........................................................................................................................................

       (๔.๒) ...........................................................................................................................................

       (๔.๓) ...........................................................................................................................................

      ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

       (๕.๑) ...........................................................................................................................................

       (๕.๒) ...........................................................................................................................................

       (๕.๓) ...........................................................................................................................................

      ๓.๒.X แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง............(การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ)

      ๑) เปาหมาย

      ๒) คาเปาหมาย

      ๓) ตัวชี้วัด

      ๔) แนวทางการพัฒนา

       (๔.๑) ...........................................................................................................................................

       (๔.๒) ...........................................................................................................................................

       (๔.๓) ...........................................................................................................................................

      ๕) แผนงาน/โครงการ สําคัญ

       (๕.๑) ...........................................................................................................................................

       (๕.๒) ...........................................................................................................................................

       (๕.๓) ..........................................................................................................................................




