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๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(ส านักงาน กปร.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570)1 เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นทิศทางหลักในการประสานขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้  
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวยังมีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนระดับที่ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) และแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง 

บทบาทของ ส านักงาน กปร. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับและประมวล
พระราชด าริ เพื่อประสานการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งพิจารณา
เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์ 
และการขยายผลการพัฒนาไปสู่ ประชาชน โดยการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
เพื่อปฏิบัติงานร่วมกันสนองพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ และพิทักษ์รักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

ด้วยบทบาทและภารกิจดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน กปร. ได้น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ตลอดจนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้จากหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่  
ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา  
ภายใต้วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฉบับนี้คือ “ประเทศชาติก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข 
ด้วยแนวทางตามพระราชด าริ” 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร ส านักงาน กปร. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฉบับที่  6  
(พ.ศ. 2566- 2570) เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในระยะ 5 ปี ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย
แผนย่อยหรือประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 

                                                           

 

ส่วนท่ี ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

1 แผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร. เดิมใช้ชื่อว่า แผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน กปร. ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนปฏบิัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ....... – ......) ของ ส านักงาน กปร. 



 

๔ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและตอบสนองความต้องการ 
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Increasing Efficiency and Coordination Seamlessness) โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการประสานงาน เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ได้“แคล่วคล่อง” 

2) ด้านการขยายมิติและความยั่งยืนตามแนวพระราชด าริสู่การสร้างคุณประโยชน์ 
ต่อประเทศ และนานาชาติ (Expanding Contribution into many Dimensions and Stakeholders’ 
Groups) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการขยายประโยชน์ ของการสืบสาน รักษา ต่อยอด ได้ “กว้างไกล” 

3) ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม ในการน าพระราชด าริไป  
สร้างประโยชน์ต่อสังคม (Spreading Acknowledgement and Involvement) โดยมุ่งเน้นให้เกิด 
การสื่อภาพลักษณ์ ของการสืบสาน รักษา ต่อยอด ได้ “โดนใจ” 

4) ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สู่อนาคต (Fostering Innovation and Enhancing Organizational Agility) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ภายในเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ได้ “ยั่งยืน” และด้วย “นวัตกรรม” 

ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวจะเป็นแกนหลักในการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
เพื่อถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเช่ือมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์โดยตรง และแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะตัดข้ามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการ2 จะระบุไว้ในส่วนที่ 4 ของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ทั้งนี้ การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของ ส านักงาน กปร. นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรแล้ว  
ยังส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องโดยมีความ
เช่ือมโยงกับประเด็นของแผนต่าง ๆ ดังนี้  

 
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี  

ยุทธศาสตร์หลัก : (ยุทธศาสตร์ท่ี 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ

การจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ (ตัวช้ีวัด : ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
ประเด็นย่อยที่  4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มี 

ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ  
ประเด็นย่อยที่ 4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและ 

การพึ่งพากันเอง 
ยุทธศาสตร์รอง : (ยุทธศาสตร์ท่ี 1) ด้านความมั่นคง  

เป้าหมาย เพื่อประชาชนกินดีอยู่ดี และมีความสุข (ตัวช้ีวัด : ความสุขของประชากรไทย) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อยที่ 4.1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภกัดีต่อสถาบันหลักของชาต ิ
                                                           

 2 แผนปฏิบัติราชการฉบบันี้ ถกูยกรา่งขึ้นภายใต้สถานการณ์และบริบทแวดล้อมในห้วงปี (พ.ศ. 2565 – 2566)  
   ดังนั้นจึงได้ก าหนด แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และบริบทการพัฒนาในขณะนั้น 



 

๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นหลัก : (15) พลงัทางสงัคม  
  เป้าหมายระดับประเด็น : ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมเพิ่มขึน้ 
  แผนย่อยของแผนแม่บท : (15.1) การเสริมสร้างทนุทางสงัคม 

เป้าหมายของแผนย่อย : (150101) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

แนวทางการพัฒนา : เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเอง  

ประเด็นรอง : (1) ความมัน่คง  
  เป้าหมายระดับประเด็น : ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
  แผนย่อยของแผนแม่บท : (1.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 เป้าหมายของแผนย่อย : (010102) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารง

รักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่
เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  

 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสูง  
  เป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ 1)มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตร 
แปรรูปสูงขึ้น 2)การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ 
ความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 3)การเพิ่มศักยภาพและ
บทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับ
ส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน  
เป้าหมายระดับหมุดหมาย ได้แก่ 1)การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได ้

2) ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
 
 
 
 
 



 

๖ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

Goal 1 : End poverty in all its forms everywhere  
(การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ) 
Target 1. 2 By 2030, reduce at least by half the proportion of men, 

women and children of all ages living in poverty in all its 
dimensions according to national definitions  
(SDG0102 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็กในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้
ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลง 
อย่างน้อยคร่ึงหนึ่ง ภายในปี พ.ศ.2573) 

Goal 12 : Ensure sustainable consumption and production patterns  
(การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

Target 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient 
use of natural resources  
(SDG1202 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ.2573)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ   

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เกี่ยวกับแนวทางการเสนอ
แผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบการจ าแนกแผน ออกเป็น ๓ ระดับ 
ประกอบด้วย 

แผนระดับที่ ๑  คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) (๖ ประเด็น)  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบ 

ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  
การพัฒนา คือ “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

แผนระดับที่ ๒  ได้แก่  
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ฉบับ) 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัมคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. 2566-2570) 
(13 หมุดหมาย) 

๓. นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าด้วยความมัน่คงแหง่ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
(17 ข้อ) 

แผนระดับที่ ๓  หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนันสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ ๑  
และแผนระดับที่ ๒ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ  
แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ  

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ   

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 



 

๑๐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ส านักงาน กปร. มีเป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติใน ๒ ประเด็น คือ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาต ิดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม (ยุทธศาสตร์หลัก) 
๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (ยุทธศาสตร์รอง) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ด้านที่ ๔) 

(๑) เป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพา
ตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ (ตัวช้ีวัด คือ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน) 

เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคน
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างและพฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร ์ประเด็นที่ ๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง  

 ประเด็นย่อยที่ ๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ   

 ประเด็นย่อยที่ ๔.๔.๒  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมในภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา โดยสนับสนุน 
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนในการร่วมคิดร่วมท า เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรในทุกมิติ ให้เป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ  

ส านักงาน กปร. มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยการ
น้อมน าองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาส่งเสริมและต่อยอดเพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาค  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถน าความรู้ แนวคิด  
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ทุกมิติ ทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม 
เพื่อบูรณาการและเรียนรู้ร่วมกันตามหลักการมีส่วนร่วม โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 

๒.๑ แผนระดับที่ ๑   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

๑) ยุทธศาสตร์หลกั 



 

๑๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

เข้ามาปรับใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและ 
มีโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทาง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (ด้านที่ ๑) 

(๑) เป้าหมาย เพื่อประชาชนอยู่ดีกินด ีและมีความสุข (ตัวช้ีวัด คือ ความสุขของประชากรไทย)  
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ  

เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย 
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์และทุกมิติ ควบคู่ 
ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ใช้กลไกการแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลก 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ ๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ  
 ประเด็นย่อยที่ ๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  

เพื่อให้คนในชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธ ารงรักษาไว้ 
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคน 
ทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลกัของชาติ รณรงค์เสริมสร้าง
ความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการน้อมน าและ
เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับ
สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้องมี
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาใหม่ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ 

ทั้งนี้ ส านักงาน กปร. ได้น้อมน าองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสในการพัฒนาก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างกว้างขวาง ท าให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสามารถแก้ปัญหาของประชาชน ได้อย่าง
ตรงจุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ท าให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและความส าคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

๒) ยุทธศาสตรร์อง
รอง 



 

๑๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ ประกอบด้วย 

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ  
๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที่ ๑3 
๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ (พ.ศ.2566-2570) 

 

 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(๑) ประเด็นหลัก : พลงัทางสังคม  

(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน  
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการเป็นส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการในระดบั
พื้นที ่

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
 เป้าหมายของแผนย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น

อย่างต่อเนื่อง(๑๕๐๑๐๑) 
 แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ

พึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเอง  
ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่น ที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัย 
ในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่ม
คนที่จะเป็นแกนน าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก 
ทุกวัยและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เน้นส่งเสริมการพัฒนา 
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาการพึ่งพา
ตนเอง และการจัดการตนเอง ควบคู่ไปกับการด าเนินการของภาครัฐ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก รวมทั้ง
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ น ามาพัฒนาต่อยอดสู่ 
การสร้างสรรค์ให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
บนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่  

 



 

๑๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 (๒) ประเด็นรอง : ความมัน่คง  

(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ คือ ประชาชนอยู่ดี กินด ีและมคีวามสุขดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ คือ บูรณาการความร่วมมือกับทุก 

ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงาน 
ด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการ 
ที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ : การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ 

ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น (๐๑๐๑๐๒) 
 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 

รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ 
อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เน้นการเสริมสร้างความ 
สงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักของชาติมีความมั่นคง 
เป็นศูนย์รวมจิตใจโดยการน้อมน าองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง มายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
อย่างกว้างขวาง ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สังคม 
มีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ  
เพื่อให้สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศให้หมดไปอย่างแท้จริง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๖ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

๒.๒.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑3 

1) เป้าหมายการพฒันาของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 13 

1.1) เป้าหมายหลกั   
การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 

1.2) เป้าหมายรอง 
การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะ 

ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถ
ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

2) หมุดหมายการพัฒนา 

2.1) หมุดหมายที่ ๑ : ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสงู 
มุ่งเน้นในเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  

ให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจและชุมชน 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการดึงเอาพลัง  ของภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ : มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น  
เป้าหมายที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร 

ในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

2.3) หมุดหมายที่ ๑3 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

ผลักดันให้มีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม  มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิด 
ความซ้ าซ้อนให้มีศักยภาพที่เหมาะสม รวดเร็ว บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
เป้าหมายที่ ๑ : การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
 



 

๑๙ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 ๒.๒.๓  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

1) เป้าหมายในภาพรวม คือ ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากข้ึน ประชาชน
ด ารงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
แบบองค์รวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

2) นโยบายและแผนความมั่นคง 

2.1) นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชนและพร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ ๑ การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ตัวช้ีวัด 

การจัดท าชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่
ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ จากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 

 กลยุทธ์ 
กลยุทธ์หลักที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.2) นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายระดับต าบลเพื่อให้

เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยขยายแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติและ
แผนต าบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม 

 เป้าหมาย 
พื้นที่เป้าหมายระดับต าบลที่มีปัญหาความมั่นคงส าคัญเร่งด่วนลดลง 

 ตัวช้ีวัด 
พื้นที่เป้าหมายระดับต าบลทั้งประเทศตามที่จังหวัดประกาศมีปัญหา 

ความมั่นคงส าคัญเร่งด่วนลดลงร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายระดับต าบล
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
 
 
 

 



 

๒๐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แห่งสหประชาชาติ (SDGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 



 

๒๔ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ส่วนที่ ๔ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

ของ ส านักงาน กปร. 
 

 ๔.๑ ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70)  

๔.๑.๑  วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
“หน่วยงานหลักในการด าเนนิงานสนองพระราชด าริที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน” 
 

๔.๑.2 พันธกิจของส่วนราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

เป็นหน่วยงานกลางในการรับและประมวลพระราชด าริ เพื่อการประสานการด าเนินงาน การเผยแพร่ 
และขยายผล การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และส่งเสริมการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ปฏิบัติงานร่วมกันสนอง
พระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ความมั่นคงของ
ประเทศ และพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์เพื่อรับและ
ประมวลพระราชด าริ ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและการจัดสรรเงินงบประมาณ 
เพื่อด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

๔) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกส านักงาน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
๔.๑.3  ค่านิยมของส านักงาน กปร. 

“จงรักภักดี ซื่อสตัยส์ุจริต สามัคคี อุทิศตนเพื่อประโยชนส์ุขของประชาชน” 
 

 



 

๒๘ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

4.1.4. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงาน กปร. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  
“ประเทศก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข ด้วยแนวทางตามพระราชด าริ” 
 

๔.๑.5 เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ  

(Increasing Efficiency and Coordination Seamlessness) โดยมุ่งประสานความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยการท างานแบบบูรณาการและเน้นการมีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนงานและก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและเป็นตัวอย่างแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคลอ้ง
กับการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  

2) เพื่ อขยายมิติ  และความยั่ งยืน ของการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ  
และนานาชาติ ตามแนวพระราชด าริ (Expanding Contribution into many Dimensions and 
Stakeholders’  Groups)  โ ดยมุ่ ง เ น้ น ก ารขยายประ โยชน์ ใ นมิ ติ ต่ า งๆ  จ ากองค์ ค วาม รู้ 
ตามแนวพระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้ด าเนินการไปแล้ว สู่การต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการขยายมิติการพัฒนาให้ครอบคลุมบริบทต่างๆ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ระดับเยาวชนและระดับ
นานาชาติ เพื่อขยายประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการส่งเสริมการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ต่อไป 

3) เพื่อเสริมสร้าง ขยายผลการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ในการน้อมน าพระราชด าริไป
สร้างประโยชน์ต่อสังคม (Spreading Acknowledgement and Involvement) โดยการพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มมิติและมุมมองในการผลิตสื่อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งในด้านความเป็นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประโยชน์ และผลสัมฤทธิ์ 
ที่ เกิดขึ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการเปิดพื้นที่ เพื่ อส่ ง เส ริมการมีส่วนร่วมในการ 
น าแนวพระราชด าริไปสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆ ต่อไป 

4) เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสูอ่นาคต 
ด้วยการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้อง  
กับความหลากหลายของภารกิจ  (Fostering Innovation and Enhancing Organizational Agility)  
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการออกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรม ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความรู้ และแบบอย่างที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากรและ
มุ่งเน้นการด าเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 



 

๒๙ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

๔.๑.6 กลุ่มเป้าหมาย 
๑) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กปร. 
๒) ส่วนราชการและหน่วยงานที่ด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
๓) เครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ  

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน 
๔) ประชาชนในทุกภาคส่วน 
 

๔.๑.7 นโยบายก ากับองค์กรที่ดี 
การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลัก ส านักงาน กปร. ได้ก าหนดแนวคิดนโยบาย

ก ากับองค์กรที่ดีข้ึน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย
นโยบายการด าเนินงานหลัก ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวพระราชด าริเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ 

๒) ด้านผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งมั่นในการประสาน สนับสนุน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานสนองพระราชด าริได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) ด้านองค์กร โดยสร้างระบบบริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางองค์กร สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเปิด
โอกาสการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและกว้างขวาง 

๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของบุคลากรของส านักงาน 
กปร. ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชด าริ จึงให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมจิตส านึกและ  
ความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมความรู้และสมรรถนะ  
ที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง สร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้สนองงานพระราชด าริที่มีคุณภาพและมีความสุข 

 
4.1.8 การก ากับ ติดตาม แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของส านักงาน กปร. บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงาน โดยการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนการประเมินผลส าเร็จการบรรลุวิสัยทัศน์ของส านักงาน กปร. 
การขยายผล และการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งในระยะต้นแผน (ระยะสั้น) 
ระยะก่ึงแผน (ระยะกลาง) และระยะสิ้นสุดแผน (ระยะยาว) ผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี โดยการเก็บข้อมูลการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษา



 

๓๐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ตัวอย่างความส าเร็จ (Best Practice) และปัจจัยที่ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จ (Critical Factor) 
เพื่อน าปัญหาหรืออุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ มาทบทวน และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ  
ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์องค์กรและเกิดผลสัมฤทธิ์ทีย่ั่งยืนต่อไป 

 
4.1.9 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

ส านักงาน กปร. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติราชการ ระยะ 5 ปี 
ตามที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯลฯ และแผนอื่น ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะท างานฯ ได้ด าเนินการ 
จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและบูรณาการจัดท าแผนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในรูปแบบการสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อย 
และการสัมมนาแบบเข้มข้น รวมกว่า 13 คร้ัง โดยได้เรียนเชิญ ดร.รัฐ ธนาดิเรก* มาเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษา เพื่อให้กระบวนการจัดท าแผนดังกล่าวมีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นการร้อยเรียงเร่ืองราวในรูปแบบ 
Story Telling Framework เนื่องจากประเด็นต่างๆ มีที่มาที่ไปเชื่อมโยงกันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน 
โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณาภารกิจและจุดยืน (Positioning) ของ ส านักงาน กปร. ว่าเป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศในภาพรวมอย่างไร และจะสามารถเพิ่มประโยชน์ต่อสังคมได้มากยิ่งขึ้นอย่างไร
ภายใต้ความท้าทายในอนาคต อันจะน ามาซึ่งทิศทางของแผนงาน/โครงการท่ีจะด าเนินการ เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Outcome) ของแผนฉบับนี้คือ “ประเทศชาติก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข 
ด้วยแนวทางตามพระราชด าริ” ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ช่วงปี 2566-2570 จะประกอบด้วยแผน
ย่อยหรือประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ด้าน แต่ละด้านจะประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่ส่วนงาน
ต่างๆ เสนอ และคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดระเบียบ จนได้ฐานข้อมลู
กิจกรรมทั้งหมดในรูปแบบของ Alignment Table ซึ่งจะแจกแจงโครงการ/กิจกรรมของแต่ละ 
ส่วนงานและเช่ือมโยงกับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดย Alignment Table จะเป็นเคร่ืองมือส าคัญ 
ในการวิเคราะห์การด าเนินงานในภาพรวมว่ามีสัดส่วนแผนงาน/โครงการไปในด้านใด และสามารถ 
ลดความซ้ าซ้อนด้วยการบูรณาการแผนงานที่มีความคล้ายคลึงกันให้เป็นแผนงานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้
การจัดสรรทรัพยากร(Resource Allocation) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในรายละเอียดของตาราง
ดังกล่าวได้ระบุถึงคุณภาพของกิจกรรม (Key Quality) และกุศโลบาย (Trigger Point) ที่จะน าไปสู่ 
การตอบสนองและก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

*หมายเหตุ : ดร.รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 



 

๓๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

4.1.10 ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน กับการพัฒนาองค์กรในระยะ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

4.1.11 ความเชื่อมโยงของแผนงาน /โครงการ ทีจ่ะด าเนินการกบัแนวทางการพฒันาองค์กร
ในระยะ 5 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๔ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 ๔.๒ แผนงาน/โครงการ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการของ ส านักงาน กปร. จ าแนกตามประเด็นของแผนปฏิบัติราชการ  
เป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 

๔.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และ
ตอบสนองความต้องการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน
และตอบสนองความต้องการของภาคส่ วนต่า งๆที่ เกี่ ยวข้อง  ( Increasing Efficiency and 
Coordination Seamlessness) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการประสานงาน เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด  
ไ ด้ “ แคล่ วคล่ อ ง ”  (Coordination Efficiency) ด้ ว ยกา ร เพิ่ ม ช่ อ งทา งและประสิ ทธิ ภ าพ 
การประสานงานในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและฐานข้อมูลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเพื่อให้การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์  และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ท่ี ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน 
กลยุทธ์ท่ี ๒) การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ และองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์ท่ี 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายผลองค์ความรู้และการพัฒนาตาม

แนวพระราชด าร ิ
กลยุทธ์ท่ี 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม การประเมินผลโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด าริ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
กลยุทธท์ี่ ๑) การเพิม่ประสทิธิภาพการประสานงาน 

โครงการประชุมสัมมนาแนวทาง 
การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 

-  มีแนวทางการด าเนินงานใน
ทิศทางเดียวกัน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้จริง 

ปี 2566 – 
2570 

(กผย. และ 
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวข้อง) 
โครงการประชุมสัมมนาแนวทาง 

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 



 

๓๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการพัฒนาระบบ Chatbot เป็นต้น 

- มีช่องทางการประสานงานกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปี 2566 – 
2570 
(กผย., 

กปค.1-5) 

กลยุทธท์ี่ ๒) การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการ และองคค์วามรู้ตามแนวพระราชด าริ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ของ ส านักงาน กปร. (เช่ือมโยงฐานข้อมูล
ต่างๆ เช่น E–project , E–petition เป็นต้น) 

 

- มีระบบฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
ใ ช้งานง่าย สะดวก รวดเ ร็ว  
โดยพัฒนาไปสู่ Application ที่
ใช้งานได้จริง 

ปี 2566 – 
2567 

(ศสท. และ
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวข้อง) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาม 

Agenda เช่น ฐานข้อมูลการขอใช้พื้นที่
อนุรักษ์ โครงการต่อยอด เป็นต้น 

- มีฐานข้อมลูที่เป็นปจัจุบนั 
สามารถเช่ือมโยง และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
โครงการได้อย่างต่อเนื่อง 

ปี 2566 – 
2567 
(กผย.,  

กปค.1-5) 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 

-  ความส าเ ร็จในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ตามแนว
พระราชด าริ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าถึงและ
น าไปใช้ได้ง่าย 

ปี 2566 – 
2570 

(กบพ. และ
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวข้อง) 

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลในลักษณะ Open Data  

-  มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
เ ช่ื อ ม โ ย ง  แ ล ะ ส ามา รถ ใ ช้
ป ระ โ ยชน์ ไ ด้ ก ว้ า งขวา ง ใน
รูปแบบ Open Data 

ปี 2566 -
2570 

(กพบ.,  
กปค.1-5, 
กปส.) 

กลยุทธ์ที่ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายผลองค์ความรู้และการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
โครงการอบรมหลักสูตร นบร. 

พพร.* 
-  มี เ ค รือข่ ายการด า เนินงาน

โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าร ิ

ปี 2566 -
2570 

(กบพ.) 

โครงการชุมชนสืบสานพลัง “บวร” 
ตามแนวพระราชด าริ 

- มีเครือข่ายขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริ 

ปี 2566 -
2570 

(ศปท., กพบ.) 



 

๓๖ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
กลยทุธท์ี่ 4) การเพิม่ประสทิธภิาพการตดิตาม การประเมนิผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมและรายภาค 

- มีรายงานผลการด าเนินงาน 
ที่ ส ะ ท้ อ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

- มีการประสาน ติดตาม และ
ประเมินผลการด า เนินงาน
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ อย่างความต่อเนื่อง 

ปี 2566-
2570 
(กตผ.

,กปค.1-5) 
โ ค ร ง กา รประ เมิ นผลสั ม ฤ ทธิ์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการติดตามผลการด าเนินงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ปี 2566-
2570 
(กตผ.) โครงการติดตามการใช้ประโยชน์

ประจ าปีของโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริผ่านระบบ Online 

โครงการจัดท าและพัฒนาตัวช้ีวัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- มีการพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสม ปี 2566-
2570 
(กตผ.) 

 
*เป็นโครงการท่ีมีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ท้ังด้านที่ 1 และดา้นที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

๔.๒.๒  แผนปฏิบัติราชการ ด้านการขยายมิติและความยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริ สู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ และนานาชาติ 

 

 
 
 

ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานเพ่ือขยายมิติและความยั่งยืนของ 
การสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศ และนานาชาติ ตามแนวพระราชด าริ (Expanding Contribution 
into many Dimensions and Stakeholders’ Groups) ซึ่งเน้นการขยายประโยชน์ ของการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด ได้ “กว้างไกล” (Breadth of Effectiveness) โดยการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายมิติการพัฒนาไปใน  
ด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนประโยชน์อย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑) การต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ ๒) การขยายมิติการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๓) การขยายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๒) การขยายมิติการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ ๓) การขยายกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
กลยุทธท์ี่ ๑) การต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการขับเคลื่ อนการพัฒนา 
ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- มีแนวทางและโครงการต่อยอด
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าร ิ

-  โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้น 

ปี 2566-
2570 
(กผย.,  

กปค.1-5) 

กลยุทธท์ี่ ๒) การขยายมติิการพัฒนา 
โ ค ร ง กา รสั มมนากลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

- สามารถใช้งบประมาณในการ
บ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พืชผลทางการเกษตรได้รับน้ า
อย่างเพียงพอตลอดปี 

ปี 2566-
2568 
(กผย.,  

กปค.1-5) 
โครงการขยายผลองค์ความรู้จาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริไปสู่กลุ่มผู้ใช้น้ าในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และภาคส่วนอื่นๆ 

- ผู้ เข้าร่วมโครงการและชุมชน 
มี โ อกาสพัฒนา ในมิติ ต่ า งๆ 
เพิ่มมากขึ้น 

โครงการส่งเสริมงานวิจัยของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
กับสถานศึกษา หรือประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้านรอบศูนย์เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 

-  มีผลงานวิจัยของศูนย์ศึกษา
เพิ่มขึ้น 

- มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 

ปี 2566-
2570 

(กปค. 1-5) 



 

๓๘ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
*เป็นโครงการที่มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ท้ังด้านที่ 2 และดา้นที่ 3 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
โครงการสัมมนาเครือข่ายของ 

ผู้ด า เนินงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด า ริ  เพื่ อแลกเปลี่ ยนความ รู้ 
จากการด าเนินงาน 

- มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ผู้ ที่
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

ปี 2566-
2570 
 (กบพ.,  

กปค.1-5) 

กา รรวบรวมองค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ผลส าเ ร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

- มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคนิค
และวิธีการในการด าเนินงาน
โครงการให้ประสบผลส าเร็จ 

ปี 2566-
2570 

 (กบพ.,  
กปค.1-5) 

 
กลยุทธท์ี่ ๓) การขยายกลุม่เป้าหมายการพัฒนา 

การขยายกลุ่มเป้าหมายในการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปสู่เด็กและเยาวชน
(ทั้งเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ) โดย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
สถาบันการศึกษา * 

- มีกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์
เพิ่มขึ้น 

- มีสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ปี 2566-
2570 

(กกว., กปส.) 

การเผยแพร่องค์ความรู้และการ
ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- มีสื่อและช่องทางเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้และขยายผลเพิ่ม
มากขึ้น 

- สามารถขยายผลการด าเนินงาน
ไปยังเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

ปี 2566-
2570 

(กกว., กปส.) 

การประสานความ ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างภาคีเครือข่าย 
ในการเผยแพร่องค์ความรู้และการขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- มีการประสานกับภาคีเครือข่าย 
ในการด าเนินงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 

-  มีการบรรยาย,จัดการศึกษา 
ดูงานให้ชาวต่างชาติ 

ปี 2566-
2570 
(กกว.) 



 

๓๙ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

๔.2.๓ แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้าง ขยายผลการรับรู้ และมีส่วนร่วม
ในการน้อมน าพระราชด าริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม 

ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานเพื่อการสร้าง ขยายผลการรับรู้  
และมีส่วนร่วม ในการน้อมน าพระราชด าริไปสร้างประโยชน์ต่อสังคม (Spreading Acknowledgement 
and Involvement) โดยเน้นการสื่อภาพลักษณ์ ของการสืบสาน รักษา ต่อยอด ได้ “โดนใจ” 
(Influential Image) ด้วยการพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้
เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ครอบคลุมแนวคิด ที่มา 
และประโยชน์ในมิติที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ท่ี ๑) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ท่ี ๒) การเพิ่มมิติและประสิทธิภาพในการผลิตสื่อ 
กลยุทธ์ท่ี ๓) การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
กลยุทธท์ี่ ๑) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย 

โ ค ร ง กา รพัฒนากิ จ กรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ศูนย์เรียนรู้ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้ที่เข้ารับการอบรม และดูงาน  
ในศูนย์ศึกษาฯและศูนย์เรียนรู้ 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

- มีกิจกรรมที่น่าสนใจ สร้างความ
เข้าใจได้ ง่ า ยและ เหมาะสม 
ทุกช่วงวัย 

ปี 2566-
2570 
(กผย., 

กปค.1-5) 

การพัฒนากิจกรรมการศึกษาดูงาน
เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ ย วกับการด า เนินงานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ   

-  กิจกรรมศึกษาดูงานมีความ
น่ าสนใจ  เข้ า ใจง่ าย  ข้ อมู ล 
มีความถูกต้อง และสามารถ
น าไปปรับใช้ได้หลากหลาย 

ปี 2566-
2570 

(กปค.1-5) 

การพัฒนารูปแบบการน าเสนอ 
องค์ความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัย 

-  มี ชุดข้ อมู ลองค์ความ รู้และ
ผลส าเร็จของโครงการฯ ส าหรับ
เผยแพร่ขยายผล 

ปี2566-
2570 
(กปส.) 

โครงการพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบสื่อ  
(สื่ อสิ่ งพิ มพ์ /  สื่ อ โทรทัศน์ /  สื่ อวิทยุ / 
 สื่ อ อ อ น ไ ล น์ )  ใ ห้ ทั น ส มั ย  เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบทภายใน
และภายนอก* 

- มีสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย 
ทันสมัยและกระชับ เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 

ปี 2566-
2570 

(กปส.) 



 

๔๐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
โครงการปรับรูปแบบสื่อให้เป็นสื่อ

ออนไลน์มากขึ้น มีความทันสมัยเข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายใกล้ตัว* 

- มีสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ 
สื่อสาร สร้างความเข้าใจ และ
เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้
หลากหลาย 

ปี 2566-
2570 
(กปส.) 

โครงการสัมมนาแนวทางการ
เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ โ ค ร ง ก า ร 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริร่วมกับสื่อ
ภายนอกหน่วยงาน เช่น โครงการสื่อสัญจร 
เป็นต้น** 

- เครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  มี แ น ว ท า ง 
การประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
กั นส า ม า ร ถสื่ อ ส า ร ไ ด้ ต ร ง
เป้าหมาย 

ปี 2566-
2570 

(กปส.) 

กลยุทธท์ี่ ๒) การเพิม่มติิและประสทิธิภาพในการผลติสือ่ 
โครงการประสานความร่วมมือ

ระดมความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อผลิต
สื่อใหม่ๆ  

- มีรูปแบบการผลติสื่อใหม่ๆ เช่น 
การประกวดบอร์ดเกมส์ องค์
ความรู้ตามแนวพระราชด าร ิ

ปี 2567 
(กปส.) 

โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อด้วย
อุปกรณ์ที่ง่ายและรวดเร็ว ทุกคนสามารถ 
ท าได้ (แนวคิดทุกคนเป็นสื่อ) 

-  บุ ค ล า ก ร ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต สื่ อ 
ในอุปกรณ์ที่ง่ายและรวดเร็ว  
มีคุณภาพ มีความหลากหลาย  
ใช้งานได้จริง 

 

ปี 2568-
2570 

(กปส.) 

กลยุทธท์ี่ ๓) การพัฒนาช่องทางการส่ือสาร และสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ ส านักงาน กปร. -  ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล 

แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ข้ อ มู ล ไ ป 
ใช้ประโยชน์ต่อได้ 

-  Website ที่ทันสมัย 
 

ปี 2566-
2570 

(ศสท.) 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
แนวพระราชด าริด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัย 

- ความส าเร็จในการน านวัตกรรม
ม า ส่ ง เ ส ริ ม ก า รขย า ย ผ ล ที่
ทันสมัยและบริการประชาชน 
ได้อย่างทั่วถึง 

- มีข้อมูล สถิติ การเข้าเยี่ยมชม
และเข้ า รับการอบรมอย่ าง
ต่อเนื่อง 

ปี 2566-
2570 

(กพบ.,  
กปค.1-5) 



 

๔๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมในศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ และศูนย์เรียนรูฯ้ 
- ผู้ เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ มีความ

เข้าใจและสามารถน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้ 

ปี 2566-
2570 

(กปค.1-5) 
 

  
* เป็นโครงการที่มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ทั้งด้านที ่2 และดา้นที่ 3 
** เป็นโครงการที่มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ทั้งด้านที ่1 และดา้นที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

  ๔.2.๔ แผนปฏิบัติราชการ ด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร  
และเพ่ิมศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 

ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่ด าเนินงานเพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร  
และเพิ่มศักยภาพการรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต (Fostering Innovation and Enhancing 
Organizational Agility) โดยเน้นการพัฒนาภายในเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ได้ “ยั่งยืน”  
และด้วย “นวัตกรรม” โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของบุคลากร ควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม  
และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ ๑) การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร 
กลยุทธ์ท่ี ๒) การส่งเสริมการถ่ายทอดและส่งต่อ ความรู้ ประสบการณ ์และวิธีการท างาน 
กลยุทธ์ท่ี ๓) การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หรือคู่มือการปฏิบัตงิาน 
กลยุทธ์ท่ี ๔) การพัฒนาระบบงานภายใน และอบรมการใช้งานระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี ๕) การสง่เสริมดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
กลยุทธท์ี่ ๑) การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 

โครงการระดมความคิดเห็นผ่านการ  
Focus Group เพื่อก าหนดแผนพฒันาบคุลากร 
และหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ลักษณะงาน และทักษะ  
ตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ 

- มีแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
โ ค ร ง ก า ร /หลั ก สู ต ร อบ ร ม 
ที่ ส อดคล้ อ ง กั บก า รพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ต า ม ภ า ร กิ จ แ ล ะ ห น้ า ที่ 
ความรับผิดชอบ 

ปี 2566-
2568 

(กบพ.,และ
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวข้อง) 

โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  
ด้วยหลักสูตรที่มีเนื้อหา ดังนี้  

- แบ่งเป็นตัวชี้วัดด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ปี 2566-
2570 

(กบพ.) 

- ด้านความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
แนวพระราชด าริ และหลักการทรงงาน 

- ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
โครงการ การตรวจสอบฎีกา 

ปี 2566-
2570 
(กบพ.) 

-  ด้ านง านฎี กา  และกา ร
วิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ปี 2566-
2570 
(กบพ.) 



 

๔๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
- ด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ด้านชลประทาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 

-  ผู้ เข้ า ร่วมโครงการมีความ รู้
เฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน 

- ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานชลประทาน การขอ
อนุญาตใช้พื้นที ่

ปี 2566-
2570 

(กบพ.) 

- ด้านกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใช้พื้นที่ การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปี 2566-
2570 
(กบพ. 

, กปค.1-5) 
- ด้านการประสานงาน และทักษะ

ในการสื่อสาร 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการ

สื่อสารที่ถูกต้อง 
ปี 2566-

2570 
(กบพ.) 

- ด้านการจัดระบบความคิด 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
เชิงบวก และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

-  ผู้ เข้ า ร่วมโครงการมีความ รู้
เฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน 

ปี 2566-
2570 

(กบพ.) 

- ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น 
ห ลั ก สู ต ร นั ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ดิ จิ ทั ล  
การ Workshop ปลูกฝังแนวคิดทุกคนเป็นสื่อ 

- สื่อรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยเข้าถึง
กลุ่มเยาวชนไทยและต่างประเทศ   

ปี 2566-
2570 

(กบพ., กปส.) 
 

- ด้านการเงิน งบประมาณ และ
พัสดุ ตลอดจนวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

-  ผู้ เข้ า ร่วมโครงการมีความ รู้
เฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน 

ปี 2566-
2570 

(กบพ., สลก.) 
- ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ

น า ไป ใ ช้ ใน โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าร ิ

-  ผู้ เข้ า ร่วมโครงการมีความ รู้
เฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน 

ปี 2566-
2570 

(กบพ.,กกว.) 

- ด้านการวางแผนงาน และการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  
(รายปี/รายโครงการ) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
สามารถวางแผนได้ 

ปี 2566-
2570 

(กผย. และ
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวข้อง) 
-  ด้ านทั ศนคติ  วัฒนธรรม 

จริยธรรม (มุ่งผลสัมฤทธิ์+ความร่วมมืออันดี) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติ และ

วัฒนธรรมท่ีดีในการท างาน 
ปี 2566-

2570 
(กบพ.) 



 

๔๔ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
-  ด้ านทักษะคอมพิ ว เตอร์  

กฎหมาย IT และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ เช่น GIS การประชุมออนไลน์ 
การน าเสนองาน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
-  ผู้ เข้ า ร่วมโครงการมีความ รู้

เฉพาะด้านเพิ่มมากข้ึน 

ปี 2566-
2570 

(กบพ. ,ศสท.) 

- ด้านการบริหารจัดการภายใน 
เช่น อบรมบุคลากรด้านการจัดการทั่วไป ด้าน
ยานพาหนะ ด้านช่างฝีมือ ด้านการบริการ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านมากขึ้น 

ปี 2566-
2570 
(สลก.) 

กลยุทธท์ี่ ๒) การส่งเสริมการถ่ายทอดและส่งต่อ ความรู ้ประสบการณ์ และวธิีการท างาน 

โครงการถ่ ายทอดความ รู้และ
ประสบการณ์ในลักษณะพี่สอนน้อง  

- ความส าเร็จของการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ ์

-  บุ คลากรใหม่ ได้ รั บความ รู้ 
จากประสบการณข์องรุ่นพี่ 

ปี 2566-
2570 

(กบพ. และ 
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวข้อง) 
โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านการ 

Coaching ให้แก่บุคลากร    
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้

เฉพาะดา้นเพิ่มมากขึน้ 

ปี 2566-
2570 
 (กบพ.) 

กลยุทธท์ี่ ๓) การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หรือคู่มือการปฏบิัตงิาน 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากร ส านักงาน กปร. เช่น คู่มือการ
วิเคราะห์โครงการ คู่มืองานฎีกา คู่มือการ
ตามเสด็จ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
คลัง และพัสดุ 

 

- มีคู่มือการปฏิบัติงานที่น าไป 
ใช้งานได้จริงและเป็นปัจจุบัน 

ปี 2566-
2570 
(กผย., 

 กปค.1-5, 
กตน., กบง.) 

ป รับป รุ ง แ ละพัฒนา ระ เบี ยบ 
ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆ  

- ระดับความส าเร็จของระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ได้รับการทบทวน 
แก้ไข ปรับปรุง 

 

ปี 2566-
2570 
(นก.) 

จัดท าคู่มือสวัสดิการและสิทธิของ
บุคลากร ส านักงาน กปร. 

-  บุคลากรรับรู้สิทธิประโยชน์   
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
และมีความผูกพันธ์กับองค์กร
เพิ่มขึ้น 

 

ปี 2566-
2570 

(กบพ.) 



 

๔๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
กลยุทธท์ี่ ๔) การพัฒนาระบบงานภายใน และอบรมการใช้งานระบบอย่างมปีระสทิธิภาพ 

โครงการอบรมเรียนรู้การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลกลาง และแอพพลิเคช่ัน 
ส านักงาน กปร.  

- จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถ 

ใช้ระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ปี 2566-
2567 

(ศสท. และ
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวข้อง) 
โครงการพัฒนาและอบรมการใช้งาน 

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ระบบจอง
รถยนต์ออนไลน์  

- จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถ 

ใช้ระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
- มีระบบ ที่สะดวก แม่นย า 

ปี 2567 
(ศสท., กชบ.) 

โครงการพัฒนาและอบรมการใช้งาน 
ระบบ E-Document 

- จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถ 

ใช้ระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ปี 2566-
2570 
(ศสท.) 

โครงการพัฒนาและอบรมการใช้งาน 
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถ 

ใช้ระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ปี 2566-
2570 

 (ศสท., กบง.) 

โครงการพัฒนาและอบรมการใช้งาน 
ระบบการบริหารความเสี่ยง  

- การรายงานแผนและผลการบริหาร
ความเสี่ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ปี 2566-
2570 

(ศสท., กบพ.) 
โครงการพัฒนาและอบรมการใช้งาน 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระบบ
การท างานออนไลน์ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 
- บุคลากรมีความรู้และสามารถ 

ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี 2566-
2570 
(กบพ.) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่ อ
ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ  

- ระบบ IT ของส านักงาน กปร. 
มีความปลอดภัยสูง 

- สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

ปี 2566-
2570  

(ศสท.) 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

วางแผนงาน/ แผนงบประมาณโครงการ
ต่างๆ  

-  บุ คลากรของส่ วนงานต่ างๆ 
สามารถใช้งบประมาณได้อย่าง 
มีประสิ ทธิ ภ าพ  และบรรลุ
วัตถุประสงค์  

ปี 2566-
2570 

(กบพ. และ 
ส่วนงาน 

ที่เก่ียวของ) 
   



 

๔๖ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหต ุ
โครงการขับเคลื่อนแผนปฏบิัติราชการ 

ระยะ 5 ปี ของ ส านักงาน กปร. 
-  มีการขับ เคลื่อนแผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะ 5 ปี 
- มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
- มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับ

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

ปี 2566-
2570 
(กผย.,  

ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง) 

กลยุทธท์ี่ ๕) การส่งเสริมด้านคณุธรรมจริยธรรม 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

บุคคลโดยน ามาตรฐานทางจริยธรรมมาเป็น
องค์ประกอบการพิจารณา 

- มีการน ามาตรฐานทางจริยธรรมมา
ใช้ในระบบบริหารทรัพยากรบคุคล 

- ส านักงาน กปร. เป็นองค์กร 
ที่มีธรรมาภิบาล 

ปี 2566-
2570 
(ศปท., 
กบพ.) 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ  

- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ 
เ ร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและ 
การป้องกันการทุจริต 

ปี 2566-
2570 
(ศปท.) 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 

- บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
เ ร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและ 
การป้องกันการทุจริต 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา 
ให้บุคลากรมีวินัยและป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย 

- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ 
เ ร่ืองคุณธรรม จริยธรรมและ 
การป้องกันการทุจริต 

ปี 2567 
(กบพ., นก.) 

โครงการพัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยใช้ระบบ IT 

- ส านักงาน กปร. มีระบบ IT 
ที่ทันสมัยในการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และไม่มีการทุจริต
ในส านักงาน กปร.  

ปี 2566-
2570 
(ศสท., 
ศปท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๘ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

      ภาคผนวก ๑   - กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

      ภาคผนวก 2   - การจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                       
                           เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

      ภาคผนวก 3   - แผนผังโครงสร้าง ของ ส านักงาน กปร. 

      ภาคผนวก 4   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

- รายชื่อคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร.  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 

ภาคผนวก ๑   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 
พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น
แผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ 

ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 

 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แห่งพระราขกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็น

แผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง” 

 



 

๕๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
กฎกระทรวง 

แบง่ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด ารเิป็นหน่วยงานกลางในการรับและประมวลพระราชด าริ เพื่อการประสานการด าเนินงาน การ
เผยแพร่และขยายผล การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และส่งเสริมการ
พัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ปฏิบัติงานร่วมกัน
สนองพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพและสมัฤทธิ์ผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ความมั่นคงของ
ประเทศและพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์เพื่อรับ
และประมวลพระราชด าริ ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริรวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ
ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความ
ร่วมมือต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ

(๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๕) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกส านักงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 



 

๕๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้ รับพระราชทานพระราชกระแส หรือตามที่
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมอบหมาย หรือตามที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของส านักงาน 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน  
หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงานเลขาธิการ 
(๒) กองกิจกรรมพิเศษ 
(๓) - (๖) กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ - ๔ 
(๗) กองแผนงานและติดตามประเมินผล 
(๘) ศูนย์สารสนเทศ 

ข้อ ๔ ในส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายใน
ส านักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
ส านักงาน 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๕ ในส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในส านักงาน 

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงาน 

(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่างๆ และส่วนราชการในส านักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 



 

๕๔ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ข้อ ๖ ในส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส านักงาน รับผิดชอบ
งานขึ้นตรงต่อเลขาธิการโดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส านักงาน รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
เสนอต่อเลขาธิการ 

(๒) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงานด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (๓) และ (๔) 

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส านักงานและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๗ ส านักงานเลขาธิการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงานและ
ราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้
รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
(๒) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการและงานบริหารทั่วไป 
(๓) จัดระบบงาน บริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน และพัฒนาทรัพยากร

บุคคลทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 
(๔) ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานวินัย อุทธรณ์และ

ร้องทุกขง์านให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและ
ทางอาญาหรืองานคดีปกครอง รวมทั้งงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 



 

๕๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์ ที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความก้าวหน้าในงานด้านต่าง ๆ ของส านักงาน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๘ กองกิจกรรมพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระบรมวงศ์ และพระ

อนุวงศ ์
(๒) รับและประมวลพระราชด าริ ตลอดจนประสานงานหรือปฏิบัติงานร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือโครงการพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชด าริ 

(๓) สนับสนุนงานของมูลนิธิชัยพัฒนา งานโครงการพิเศษ การบริหารกองทุน
พระราชทานและงานอื่นตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ด าเนินการ รวมทั้งกราบ
บังคมทูลรายงานการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าว 

(๔) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนงานหรือโครงการ และเสนอขออนุมัติ
แผนงานหรือโครงการ และงบประมาณของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ได้รับการสนับสนุ
นงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนาหรือจากกองทุนพระราชทาน รวมทั้งก ากับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดการ
ด าเนินการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการด าเนินการอ่ืนที่เก่ียวกับแผนงานหรือโครงการดังกล่าว 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือขอรับความช่วยเหลือที่ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิ
ชัยพัฒนา 

(๖) ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้แก่ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๙ กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ - ๔ มีอ านาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์  
และพระอนุวงศ์ 

(๒) รับและประมวลพระราชด าริ ตลอดจนประสานงานหรือปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชด าริ 

(๓) ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนงานหรือโครงการ และเสนอขออนุมัติ
แผนงานหรือโครงการ และงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน



 

๕๖ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

เนื่องมาจากพระราชด าริรวมทั้งก ากับ ดูแล ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินการ และการด าเนินการอื่นที่
เกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการดังกล่าว 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกาที่ได้รับการประสานงานจากส านักราช
เลขาธิการในเขตพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

(๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ สนับสนุนการด าเนินงาน การดูแลรักษา การเผยแพร่และขยายผล ตลอดจน
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๖) จัดท ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

(๗) ด าเนินการให้มีการศึกษา วิจัย การพัฒนา การบริหารจัดการองค์ความรู้ การ
เผยแพร่และขยายผลการศึกษา และการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชด าร ิ

(๘) สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่เกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด ารใินลักษณะของศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองแผนงานและติดตามประเมินผล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้สอดคล้องกับ 

แนวพระราชด าร ิ
(๒) เสนอแนวทางการด าเนินงาน แผนงานและโครงการ และการพิจารณา

งบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

(๔) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของส านักงาน 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนงานการจัดท าแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการ
ด าเนินการอ่ืนที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(๖) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาหรือวิจัยผลจากการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการน าองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ และการสร้างและพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าร ิ



 

๕๗ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

(๗) จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายรวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตลอดจนจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน เพื่อทูลเกล้า
ทูลกระหมอ่มถวายและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และ
ขยายผลการศึกษาและผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในต่างประเทศ 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ศูนย์สารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบสารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของสว่นราชการต่าง ๆ ภายในส านักงาน บริหารระบบเครือข่ายภายในและระบบเครือข่าย
ภายนอกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่อสาธารณะ 

(๒) ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศทางการบริหารของส านักงาน 
(๓) พัฒนาระบบห้องสมุด ให้เป็นศูนย์รวมผลงานวิชาการเพื่อประโยชน์ใน

การศึกษา ค้นคว้าหรือเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
 

 

 

 

 

 



 

๕๘ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ภาคผนวก 2 การจ าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๙ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๐ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๖๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 

 
 

 



 

๖๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ภาคผนวก 3 โครงสร้าง ของ ส านักงาน กปร. 

ผังโครงสร้างภายใน ส านักงาน กปร. ตามการจัดโครงสร้างส่วนราชการตามกลุ่มภารกิจ
และการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามค าสั่งส านักงาน กปร. ที่ 129/2565  

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ค าสั่งส านักงาน กปร. ที่ 166/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2565 และค าสั่งส านักงาน กปร. ที่ 167/2565 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขาธิการ กปร.   
(นายปวัตร์ นวะมะรัตน) 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผอก.เกษร 

กองประสานงานโครงการ 
พื้นที่ ๒ 

ผอ.สุทัศน์ 

กองประสานงานโครงการ 
พื้นที่ ๑ 

ผอ.ศุภรัชต์ 

กองประสานงานโครงการ 
พื้นที่ ๓ 

ผอ.วิกรม 

กองประสานงานโครงการ 
พื้นที่ ๔ 

ผอ.อภิศักดิ์ 

กองแผนงานและ
ยุทธศาสตร ์

ผอ.ปริญญวัฒน์ 

กองประสานงานโครงการ 
พื้นที่ ๕ 

ผอ.กมลินี 

กลุ่มนโยบายพิเศษ 
ผอก.ตรีวิทย์ 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารและ
และป้องกันการทุจรติ 

ผอ.สมลักษณ์ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผอก.นพปฎล 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 
ผอศ.ขจรชัย 

กองติดตามประเมินผล 
ผอ.วัชระ 

กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศ
สัมพันธ์ 

ผอ.ศศิพร 

กองบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
รก.ผอ.ดนัยณัฐ 

ศูนย์สารสนเทศ 
ผอ.ศีต์กร 

กองประชาสมัพันธ์ 
ผอ.อรอนันต์ 

ส านักงานเลขาธิการ 
ผส.ศิริลักษณ์ 

กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร  
 ทปษ.พิชญดาฯ (ทปษ.ด้านการ

พัฒนา) (รกท.รปร.) 

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ   
ทปษ.หทัยฯ (ทปษ.ด้านการ

ประสานงานโครงการฯ) (รกท.รปร.) 

กลุม่ภารกจิด้านการปฏิบัตกิาร  
ทปษ.สุพรฯ (ทปษ.ด้านการ

ประสานงานโครงการฯ) (รกท.รปร.) 
  



 

๖๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ภาคผนวก 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงาน กปร. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๕ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

ภาคผนวก 4. รายชื่อคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน กปร.  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

1. ผู้อ านวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์ ผอ.ปริญญวัฒน์  วัชรอาภากร หัวหน้าคณะท างาน 
2. ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา ผอ.นรินทร์ กาญจนฤกษ์ รองหัวหน้า

คณะท างาน 
3. ผู้แทนกองประสานงานโครงการพื้นที่ 1 นางสาวกุลวดี  ปุงบางกะดี่ คณะท างาน 
4. ผู้แทนกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 ผอ.จินจะนะ  แก้วไทรแย้ม คณะท างาน 

 นางสาวฉัตตริน  บุญเกิด คณะท างาน 
5. ผู้แทนกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 นางนิตติยา  อมรวัฒน์ คณะท างาน 

 นายอิทธิพล  รัตนาพิบูลมงคล คณะท างาน 
6. ผู้แทนกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 นายพงศกร  แซ่ลิ่ม คณะท างาน 

 นายสหศักด์ิ  ฤทธิ์รักษา คณะท างาน 
7. ผู้แทนกองประชาสัมพันธ์  ผอ.วิไล  หมอกอรุณ คณะท างาน 

นางสาวสุทธิพา  อาศิรพจน์ คณะท างาน 
8. ผู้แทนกองติดตามและประเมินผล ผอ.กาญจนา ก าเนิดพันธ์ คณะท างาน 
9. ผู้แทนกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด าริ 
ผอ.สุดารัตน์   คุสินธุ ์ คณะท างาน 
ผอ.สุภาพร  หมั่นหาทรัพย์ คณะท างาน 

10. ผู้แทนกองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ผอ.ธัญทิตตา  นาครทรรพ คณะท างาน 
11. ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ ว่าที่ ร.อ.พิศาล  ศรีตัมวา คณะท างาน 

นายกฤษฎา  คงฉ้ง คณะท างาน 
12. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผอ.นพปฎล มกุลกาญจน์ คณะท างาน 

นางกรกฎ  หอมตระกูล คณะท างาน 
13. ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน ผอ.เกษร  บุญยกิจสมบัติ คณะท างาน 
14. ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ผอ.ขจรชัย ฤทธิวงศ์ คณะท างาน 
15. ผู้แทนส านักงานเลขาธิการ   นางสาวนวพร  รัตนสมบัติทวี 

(ผู้แทนกลุ่มช่วยอ านวยการและ
บริหารทั่วไป) 

คณะท างาน 

16. ผู้แทนกลุ่มนิติการ นางสาวอภิสรา  แสงเพียงจันทร์ คณะท างาน 
17. ผู้แทนกลุ่มแผนงาน นางสาวผการัตน์  ศิริโภค คณะท างาน 

  นางสาวสุทธิภา ชนาธิปกรณ์ คณะท างาน 
18. เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา นายธวัชชัย  ไพรบรูณ์ คณะท างานและ

เลขานุการ 



 

๖๖ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ี(2566-2570) ของ ส านักงาน กปร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นายธนธร  แก้วไทรแย้ม คณะท างานและ

เลขานุการ 

 
 นางสาวธวชัญาภรณ์  ร่องอังจันทร์ คณะท างานและ

เลขานุการ 

 
 นางสาวพาทินธิดา  อภัยรุณ คณะท างานและ

เลขานุการ 
19. ผู้แทนกลุ่มบริหารการเงิน การคลัง  

และพัสดุ 
นางสาวตุ๊กตา  อุนอก คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. ผู้แทนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวกรรณิการ์ นาคฤทธิ์ คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 นางสาวประภาพร  ซื่อสัตย์ คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 


