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คำ�นำ�

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพ่ือประส�นง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 (สำ�นักง�น	 กปร.) 

ในฐ�นะหน่วยง�นกล�งในก�รประส�น	 สนับสนุน	 ติดต�มโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ได้จัดทำ�แผน

ยุทธศ�สตร์ของสำ�นักง�น	กปร.	ขึ้น	เพื่อเป็นกรอบในก�รรองรับก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

โดยแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น	กปร.	ฉบับที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	ประกอบด้วย	๓	ยุทธศ�สตร์หลัก	ได้แก่

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่		๑		ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่		๒		ยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยผลและเผยแผ่องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่		๓		ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พองค์กรสู่คว�มเป็นเลิศ

	 	 ก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ของสำ�นักง�น	 กปร.	 ได้เปิดโอก�สให้ทุกภ�คส่วน	 ทั้งภ�ครัฐ	 เอกชน	

ประช�ชน	ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�แผนฉบับนี้	เพื่อให้แผนยุทธศ�สตร์ส�ม�รถตอบสนองต่อสภ�วก�รณ์

ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	และสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของประช�ชน

	 	 สำ�นักง�น	 กปร.	 หวังว่�	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

หน่วยง�นภ�ครัฐ	ทั้งในส่วนกล�ง	ส่วนภูมิภ�ค	เอกชน	ประช�ชน	สื่อมวลชน	ภ�คีเครือข่�ยต่�ง	ๆ	จะพิจ�รณ�

นำ�แผนยุทธศ�สตร์ของสำ�นักง�น	 กปร.	 ไปเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดทำ�แผนง�นและก�รดำ�เนินง�นในส่วนที่

รบัผดิชอบทัง้ในมติขิองโครงก�ร	งบประม�ณ	บคุล�กร	และระยะเวล�	เพ่ือใหส้�ม�รถสนองพระร�ชดำ�ริได้อย�่งมี

ประสิทธิภ�พ	สอดประส�นระหว่�งหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	โดยมีจุดมุ่งหม�ยร่วมกัน	คือ	ประโยชน์สุขของประช�ชนต่อไป
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บทที่ ๑

บทนำา



บทที่ ๑

บทนำ�

หลักก�รและเหตุผล
	 ๑.๑	 พระร�ชกฤษฎกี�ว�่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รบรหิ�รกจิก�รบ�้นเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	๒๕๔๖	กำ�หนด

ให้ส่วนร�ชก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์โดยจัดทำ�เป็นแผนปฏิบัติร�ชก�รระยะ	๔	 ปี	 และแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งปฏิบัติร�ชก�ร	 มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด	 เพื่อประโยชน์สุข

ของประช�ชน

	 	 	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพือ่ประส�นง�นโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	(สำ�นกัง�น	

กปร.)	ได้จัดทำ�และมีก�รใช้แผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๔๗	–	๒๕๕๐)	และแผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	๒	

(พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๒)	และฉบับท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖)	เป็นเคร่ืองมือในก�รกำ�หนดกรอบ	ทิศท�งก�รดำ�เนินง�น 

บัดนี้แผนยุทธศ�สตร์	 ฉบับที่	 ๓	 ได้สิ้นสุดแล้ว	 จึงต้องจัดทำ�	 “แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น	 กปร.	 ฉบับที่	 ๔	

(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)”	ขึ้น	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักง�น	กปร.	ในระยะต่อไป

	 ๑.๒	 ก�รว�งแผนยทุธศ�สตรข์องสำ�นกัง�น	กปร.	จะเปน็ประโยชนต่์อก�รเตรยีมคว�มพรอ้ม	กำ�หนด

ทศิท�งก�รพฒัน�ก�รดำ�เนนิง�นสนองพระร�ชดำ�รทิีช่ดัเจนและส�ม�รถดำ�รงอยูท่�่มกล�งก�รเปลีย่นแปลงดว้ย

ภูมิคุ้มกันท่ีดีเพ่ือให้ก�รพัฒน�มีลักษณะสมดุล	 ย่ังยืน	 ส�ม�รถรับก�รเปล่ียนแปลงท้ังภ�ยในและภ�ยนอกท่ีเกิดข้ึน

อย่�งม�กในสภ�วก�รณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่�งดี	 โดยน้อมนำ�แนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ม�เป็นหลักคิด

ในก�รกำ�หนดยทุธศ�สตรท่ี์คำ�นึงถึงคว�มพอประม�ณ	คว�มมเีหตมุผีลและก�รมภีมูคิุม้กนัทีด่ตีอ่ก�รเปลีย่นแปลง

ภ�ยใต้เงื่อนไขพื้นฐ�นคือคว�มรู้	และคุณธรรม

	 ๑.๓	 แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น	 กปร.	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 –	 ๒๕๕๖)	 เป็นแผนยุทธศ�สตร์ที่

มุ่งเน้นก�รขย�ยผลโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวข้องกับแนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงทั้งในก�รสร้�งองค์คว�มรู้	 ก�รค้นห�ต้นแบบ	 ก�รขย�ยเครือข่�ยเศรษฐกิจพอเพียง	 ในขณะเดียวกัน

ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับผลสัมฤทธิ์ที่ประช�ชนจะได้รับจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ของสำ�นกัง�น	กปร.	โดยมุง่เนน้ก�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�รโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิและ

เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ผลสำ�เร็จของโครงก�รฯ	ไปสู่ประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	ๆ

	 ๑.๔	 แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น	กปร.	ฉบับที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	เป็นแผนที่มุ่งสู่ก�รบริห�ร

จัดก�รที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 และก�รขย�ยผลโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ก�รขย�ย

ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต่อเน่ืองจ�กแผนยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�น	กปร.	ฉบับท่ี	๓	

โดยเน้น	“ก�รคดิและทำ�		ต�มแบบปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง”	รวมถงึก�รเตรยีมพรอ้มในก�รเข�้สูป่ระช�คม

อ�เซียน	 โดยที่ทุกภ�คส่วนของสำ�นักง�น	 กปร.	 ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�น

ทุกขั้นตอนต�มบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของแต่ละภ�คส่วน	ตั้งแต่ขั้นตอนก�รทบทวนสถ�นก�รณ์และคว�ม

ท้�ท�ยที่สำ�คัญต่อก�รดำ�เนินก�รของสำ�นักง�น	 กปร.	 ก�รร่วมทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ยุทธศ�สตร์	 และ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 3



กลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น	กปร.	ในอน�คต	ก�รกำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์	กลยุทธ์	ก�รกำ�หนดแผนง�น/

โครงก�ร		ก�รมีตัวช้ีวัดก�รปฏิบัติง�นต�มยุทธศ�สตร์		ตลอดจนก�รกำ�หนดผู้ท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน		ท้ังน้ี	เพ่ือให้ก�ร

ดำ�เนินง�นมีเอกภ�พ	 ดำ�เนินไปต�มจุดมุ่งหม�ยและเป้�หม�ยเดียวกัน	 ส�ม�รถสนองพระร�ชดำ�ริได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พสูงและสัมฤทธิ์ผล	เกิดประโยชน์สุขต่อประช�ชน	และนำ�ไปสู่คว�มสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืนอย่�งแท้จริง

แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)4



บทที่ ๒

การประเมินสถานการณ์



บทที่ ๒

ก�รประเมินสถ�นก�รณ์

	 ภ�ยใต้สภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงด้�นต่�ง	 ๆ	 ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 ก�รเมืองก�รปกครอง	

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 และก�รบริห�รจัดก�รดำ�เนินง�น	 ได้ส่งผลกระทบ

ต่อก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริของสำ�นักง�น	 กปร.	 ทั้งในปัจจุบันและอน�คตในหล�ยๆ	 ด้�น	 

ซึ่งจ�กก�รทบทวนและประเมินสถ�นก�รณ์	 (SWOT	 Analysis)	 ในด้�นกลุ่มเป้�หม�ยและปัจจัยแวดล้อม 

ทั้งปัจจัยภ�ยนอกและภ�ยในองค์กร	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�ม�กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นในระยะ

ต่อไป	โดยสรุปส�ระสำ�คัญสถ�นก�รณ์ในภ�พรวมและสถ�นก�รณ์เฉพ�ะได้	ดังนี้

ภ�พรวมสถ�นก�รณ์ก�รพัฒน�

 ● สถ�นก�รณ์และแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของโลก

  ๑. โลกไร้พรมแดน

	 	 	 โลกเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	เกิดก�รกระจ�ยข้อมูล	

ข่�วส�ร	 วัฒนธรรมระหว่�งประเทศ	 ส่งผลกระทบต่อก�รเมือง	 แนวคิดกระแสหลักที่ขับเคลื่อนก�รพัฒน�	

ก�รขย�ยตัวของระบบทุนนิยมและก�รบริโภคนิยม	 โลกให้คว�มสำ�คัญกับสิทธิมนุษยชน	 ธรรม�ภิบ�ล	 ก�รมี

ส่วนร่วมของประช�ชนในท�งก�รเมืองก�รปกครอง

  ๒. ประช�กรโลกม�กขึ้นและโครงสร้�งประช�ช�กรเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ

	 	 	 ปัญห�ก�รขย�ยตัวของประช�กรส่งผลต่อคว�มต้องก�รนำ้�	 อ�ห�ร	 ทรัพย�กรต่�ง	 ๆ	 และ

โครงสร้�งประช�กรลักษณะสังคมผู้สูงอ�ยุ	 มีผลต่อจำ�นวนวัยแรงง�น	 ร�ยจ่�ยด้�นสุขภ�พ	 ก�รบริก�รด้�น

ส�ธ�รณสุขที่เพิ่มม�กขึ้น

  ๓. ก�รเพิ่มขึ้นของคว�มเป็นเมือง

	 	 	 แนวโน้มสัดส่วนของประช�กรที่อ�ศัยอยู่ในเมืองเพิ่มสูงขึ้น	ก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นสู่เมือง	และ

คนในเมืองซึ่งมีคว�มหน�แน่นของประช�กรม�กกว่�	 และเป็นท่ีต้ังของโรงง�นอุตส�หกรรม	 เป็นผู้ใช้ทรัพย�กร

และผลิตมลพิษสูงกว่�ชนบท

  ๔. คว�มต้องก�รด้�นพลังง�นและอ�ห�ร

	 	 	 ธน�ค�รโลกได้ค�ดก�รณ์ว่�	คว�มต้องก�รพลังง�นและอ�ห�รในอีก	๒๐	ปีข้�งหน้�	จะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	 ๕๐	 เนื่องจ�กประช�กรจะเพิ่มข้ึน	 ในขณะท่ีคว�มต้องก�รพลังง�นและอ�ห�รเพ่ิมม�กขึ้น	 พื้นที่

เพ�ะปลูกกลับลดลงเน่ืองจ�กเมืองขย�ยตัวขึ้น	 และจะเกิดก�รข�ดแคลนนำ้�เพื่อก�รเกษตรเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว	

แต่ก�รเตรียมก�รในก�รสร้�งคว�มมั่นคงด้�นพลังง�นและอ�ห�รเพื่อป้องกันวิกฤตในระยะย�วยังมีคว�มล่�ช้�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
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 ๕. สถ�นก�รณ์ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

	 	 คว�มต้องก�รที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อ�ศัย	พื้นที่เพ�ะปลูก	เพิ่มม�กขึ้น	จึงเกิดก�รบุกรุกป่�	ก�รใช้ส�ร

เคมีก�รเกษตรท่ีส่งผลเสียต่อคุณภ�พดิน	 ป่�ไม้และที่ดินเกิดก�รเสื่อมโทรม	 ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�ที่จะเป็น

ปัญห�ก�รแย่งชิงในอน�คต	ตลอดจนปัญห�ภ�วะโลกร้อนที่เป็นผลกระทบท�งอ้อม		ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�จะมีผล

ต่อก�รเกษตรทำ�ให้ผลผลิตลดลงโดยเฉพ�ะกลุ่มธัญพืช

 ● สถ�นก�รณ์และแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

   ภ�พรวมสังคมไทย

	 	 	 ๑.	 โครงสร้�งสังคมไทยเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	ประช�กรวัยแรงง�นลดลง	ประช�กรวัยสูงอ�ยุท่ีตอ้ง

พ่ึงพิงวัยทำ�ง�นเพ่ิมม�กข้ึน		จำ�นวนคนในชนบทซ่ึงเป็นวัยแรงง�นอพยพเข้�สู่เมืองเกิดก�รข�ดแคลนแรงง�นภ�คเกษตร	

	 	 	 ๒.	 ค่�นิยมท่ีดีง�มของไทยเร่ิมเส่ือมถอย	และปัญห�ก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน	ก�รแพร่ระบ�ดของย�เสพติด

	 	 	 	๓.	 ปัญห�คว�มมั่นคง	๓	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	

	 	 	 	๔.	 ประเทศไทยเป็นพื้นที่ก�รเกษตรร้อยละ	๔๓.๘๒	ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประม�ณ	๑๔๙.๒๔		

ล้�นไร่		สินค้�เกษตรของไทยมีส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดในอันดับที่	๑	–	๑๐	ของโลก		โดยสินค้�ก�รเกษตรส่งออก

ที่ไทยมีส่วนแบ่งก�รตล�ดเป็นลำ�ดับที่	๑	ได้แก่	ถั่วเหลือง	มันสำ�ปะหลัง	ย�งพ�ร�	ลำ�ไย	กุ้ง	ลำ�ดับที่	๒	ได้แก่	ข้�ว	

สับปะรด	กล้วยไม้เขตร้อน	ลำ�ดับท่ี	๓	ได้แก่	ปล�ป่น		(ข้อมูลจ�กสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร	๒๕๕๖)	ก�รหวั่น

วติกตอ่สภ�วก�รณข์�ดแคลนอ�ห�รยิง่ทำ�ใหค้ว�มสำ�คญัของอ�ชพีเกษตรมคีว�มสำ�คญัม�กยิง่ขึน้	แต่ในปจัจบัุน

กลบัมีผูป้ระกอบอ�ชพีเกษตรลดลงอย�่งรวดเรว็และอ�ยเุฉลีย่เท�่กบั	๕๐	ป	ีซึง่นบัว�่เปน็แรงง�นสงูอ�ย	ุบทบ�ท

ก�รเกษตรของประเทศไทยเริ่มลดลงแต่ยังเป็นฐ�นก�รผลิตที่สำ�คัญของประเทศ	ก�รที่พื้นที่ก�รเพ�ะปลูกลดลง

จึงจำ�เป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิต	แต่ปร�กฏว่�ยังข�ดโครงสร้�งพ้ืนฐ�นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตก�รเกษตร

ดังเช่นระบบชลประท�น	ก�รถือครองพ้ืนท่ีก�รเกษตรมีแนวโน้มเป็นผู้เช่�ม�กข้ึน	ทำ�ให้ข�ดคว�มม่ันคงในอ�ชีพเกษตร	

เกษตรกรสว่นใหญป่ระสบปญัห�มหีนีส้นิและย�กจน	ต้องพ่ึงพิงร�ยได้จ�กนอกภ�คเกษตรสูง	ผลผลิตก�รเกษตร

ส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงก�รส่งออกและเป็นสินค้�ขั้นปฐมที่มีมูลค่�เพิ่มน้อย

	 	 	 	๕.	 ก�รเกษตรของไทยมีลักษณะเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว	 ระบบเกษตรยั่งยืนไม่ส�ม�รถขย�ยตัว

เท่�ที่ควร	ทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงจ�กภัยธรรมช�ติ	ร�ค�ตล�ดโลก	อยู่ในเกณฑ์สูง

	 	 	 	๖.	 ก�รเปิดก�รค�้เสรสีง่ผลตอ่เกษตรกรร�ยยอ่ยไมส่�ม�รถแขง่ขนักบัสนิค�้เกษตรจ�กประเทศ

เพื่อนบ้�นได้เพร�ะมีต้นทุนก�รผลิตสูงกว่�เนื่องจ�กต้องพึ่งพิงปัจจัยก�รผลิตจ�กภ�ยนอก	ทั้งปุ๋ยเคมี	ส�รกำ�จัด

ศัตรูพืช	และเห็นได้ว่�	ก�รนำ�เข้�สินค้�เกษตรจ�กต่�งประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

	 	 	 	๗.	 ก�รผกูข�ดท�งก�รค�้เมลด็พนัธุพ์ชืเศรษฐกจิ	ก�รใหค้ว�มคุม้ครองต่อพชืพนัธุใ์หมข่องบรษิทั

เมล็ดพันธุ์	โดยห้�มเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกในฤดูถัดไป	ต้องซื้อพันธุ์จ�กบริษัทเมล็ดพันธุ์ในทุกๆ	ป	ีจะส่งผล

ต่อเกษตรกรร�ยย่อยและกระทบต่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รของประเทศในระยะย�ว

	 	 	 	๘.	 ก�รใช้ประโยชน์ผลผลิตเกษตรจ�กก�รปลูก	 	 เพื่อเป็นพืชอ�ห�รหรือเพื่อเป็นพืชพลังง�น

จะกระทบต่อปริม�ณผลผลิตอ�ห�รและคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รของประเทศได้
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	 	 	 	๙.	 ประเทศไทยมีคว�มพร้อมในก�รเป็นแหล่งท่องเท่ียวในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก�รท่องเท่ียว

เชิงสุขภ�พ	 ก�รท่องเท่ียวเชิงศ�สน�	 ก�รท่องเที่ยวเพื่อก�รประชุมและนิทรรศก�ร	 ซึ่งก�รท่องเที่ยวมีแนวโน้ม

ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นทุกปี	และต้องคำ�นึงถึงคว�มเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว

	 	 	 	๑๐.	ก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นต่�งด้�วเข้�สู่ประเทศไทยเป็นจำ�นวนม�กซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

คว�มมั่นคงและวิถีชีวิตคนไทย

	 	 	 	๑๑.	คว�มมัน่คงด�้นพลงัง�น	ไทยตอ้งพึง่พ�ก�รนำ�เข�้พลงัง�นจ�กต�่งประเทศในสดัสว่นทีส่งู	

ทัง้นำ�้มนัดบิ	นำ�้มนัสำ�เรจ็รปู	ถ�่นหนิ	ไฟฟ�้	แมส้ว่นหนึง่จะจดัห�ได้ภ�ยในประเทศแต่ไมเ่พยีงพอต่อคว�มต้องก�ร

ใช้ภ�ยในประเทศ	 ซึ่งนับว่�ไทยมีคว�มเปร�ะบ�งเนื่องจ�กไทยนำ�เข้�ก๊�ซธรรมช�ติจ�กประเทศเพื่อนบ้�น	

(ส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พพม่�)	ถึงหนึ่งในส�มของก๊�ซที่ใช้ทั้งหมด	ห�กเกิดเหตุก�รณ์ที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถจัดส่งก๊�ซ

ได้จะส่งผลถึงก�รผลิตไฟฟ้�ของไทย	เพร�ะก�รผลิตไฟฟ้�ของไทยต้องใช้ก๊�ซถึงร้อยละ	๗๐	นอกจ�กนั้นสัดส่วน

ก�รใช้พลังง�นทดแทนยังตำ่�ม�กทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภ�พด้�นพลังง�นทดแทนอยู่ในระดับดีม�ก

	 	 	 	๑๒.	คว�มตอ้งก�รนำ�้ของไทยเพิม่ขึน้ทกุป	ีในขณะทีแ่หลง่เกบ็กกันำ�้ยงัไมเ่พยีงพอซึง่อ�จจะเกดิ

ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�ขึ้นได้ห�กไม่มีก�รบริห�รจัดก�รนำ้�	(นำ้�แล้ง	นำ้�ท่วม)	ที่ดี

   โอก�ส

	 	 	 ๑.	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้ก�รยอมรับ	เชื่อถือและให้คว�มสำ�คัญ

	 	 	 ๒.	 มีเครือข่�ยเสริมพลังจ�กภ�ครัฐ	เอกชน	ท้องถิ่น	สถ�บันก�รศึกษ�	ชุมชน	ต่�งประเทศ

	 	 	 ๓.	 คว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์ทำ�ให้ได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน

	 	 	 ๔.	 ก�รยอมรับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับประเทศ	และส�กล

	 	 	 ๕.	 เศรษฐกิจทุนนิยมโลกกำ�ลังมีปัญห�	 เป็นโอก�สที่จะนำ�แนวเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่

เป็นเศรษฐกิจท�งเลือก

	 	 	 ๖.	 ได้รับคว�มร่วมมือจ�กภ�คเอกชนในก�รสนับสนุนโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริเพ่ิมม�กข้ึน

	 	 	 ๗.	 นโยบ�ยรัฐบ�ลเอื้ออำ�นวย	เช่น	มีกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 ๘.	 คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี	ทำ�ให้ส�ม�รถเผยแพร่พระร�ชดำ�ริ	องค์คว�มรู้	และแนวท�ง

ดำ�เนินง�นในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 ได้แพร่หล�ยม�กขึ้น	 รวมทั้งก�รขย�ยผล	 ก�รประยุกต์ใช้ภ�ยนอก	 –	 ในองค์กร	

ระหว่�งองค์กร

	 	 	 ๙.	 มีคว�มต้องก�รองค์คว�มรู้เก่ียวกับก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริจ�กภ�ครัฐ	เอกชน	เย�วชน

	 	 	 ๑๐.	ภัยธรรมช�ติและกระแสก�รพัฒน�โดยคำ�นึงถึงส่ิงแวดล้อมและคว�มยั่งยืนเป็นโอก�ส

ในก�รดำ�เนินง�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริในเรื่องคว�มยั่งยืน

	 	 	 ๑๑.	ก�รเข�้สูป่ระช�คมอ�เซยีนเปน็โอก�สในก�รเผยแพรแ่นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็โอก�ส

ในก�รสร้�งอัตลักษณ์ของคนไทย	ก�รส่งเสริมให้อ�เซียนเป็นภูมิภ�คแห่งปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 9



   ภัยคุกค�ม

	 	 	 ๑.	 มีก�รกระทำ�ที่ไม่ส่งผลดีต่อสถ�บันกษัตริย์

	 	 	 		 -	 บุคคลบ�งกลุม่ในสงัคมมพีฤตกิรรมหมิน่สถ�บนัและเผยแพรแ่นวคดิทีบ่ดิเบอืนผ�่นสงัคม

เครือข่�ยคอมพิวเตอร์	ทำ�ให้ประช�ชน	เย�วชนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

	 	 	 		 -	 มกี�รอ�้งองิโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิเพือ่ประโยชนท์�งธรุกจิ	โดยไมช่อบธรรม

	 	 	 ๒.	 กระแสสังคมที่ไม่สอดคล้องกับแนวพระร�ชดำ�ริ

	 	 	 		 -	 กระแสสังคมเน้นก�รบริโภคนิยม	เศรษฐกิจทุนนิยม	ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวพระร�ชดำ�ริ

ที่เน้นก�รดำ�เนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 		 -	 ก�รศึกษ�ที่ไม่ส่งเสริมให้คนหัดคิด	วิเคร�ะห์	นิยมก�ร	“ทำ�ง่�ย	รวยไว”

	 	 	 ๓.	 คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นอื่น	

	 	 	 		 -	 ระบบงบประม�ณปกติมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	จึงไม่จำ�เป็นต้องใช้งบประม�ณ	กปร.

	 	 	 		 -	 ก�รดำ�เนินง�นยังข�ดบูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�น

	 	 	 		 -	 รัฐบ�ลสนับสนุนงบประม�ณแก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ม�กข้ึนจึงไม่จำ�เป็นต้องใช้งบประม�ณ	กปร.

	 	 	 		 -	 มีก�รปรับเปลี่ยนโยกย้�ยเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ส่งผลให้ก�รดำ�เนิน

โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริไม่ต่อเนื่องหรือนโยบ�ยเปลี่ยนแปลงไป

	 	 	 		 -	 นโยบ�ยระดับจังหวัดเปลี่ยนแปลงไปต�มบุคล�กร

	 	 	 		 -	 คว�มซำ้�ซ้อนในก�รปฏิบัติง�น

	 	 	 		 -	 หน่วยง�นเอกชนมีบทบ�ทในก�รขย�ยผลและติดต�มผลได้เข้มข้นกว่�ในบ�งเรื่อง

	 	 	 ๔.	 ปัญห�เศรษฐกิจและประช�ชนย�กจนม�กขึ้น

     - เศรษฐกิจด้�นต่�ง	ๆ	ตกตำ่�

	 	 	 		 -	 ประช�ชนย�กจนม�กขึ้น

	 	 	 ๕.	 นโยบ�ยรัฐบ�งเรื่องไม่สอดคล้องกับแนวคิดต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 	 		 -	 นโยบ�ยก�รส่งเสริมภ�คเกษตรแบบ	zoning	ทำ�ให้มุ่งเน้นก�รเกษตรเชิงเดี่ยว

	 	 	 		 -	 นโยบ�ยประช�นิยมขัดแย้งกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

     - ข�ดก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มแนวเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบ�ยระดับประเทศอย่�งจริงจัง

	 	 	 ๖.	 โครงสร้�งสังคมเปลี่ยนแปลง

	 	 	 		 -	 โครงสร้�งสังคมเปลี่ยนแปลงเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุ	ทำ�ให้ข�ดแคลนแรงง�นภ�คเกษตร

	 	 	 		 -	 มีแรงง�นต่�งด้�วม�กขึ้น

	 	 	 ๗.	 โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเป็นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมม�กขึ้น

	 	 	 		 -	 ก�รขย�ยตัวของประช�กรและชุมชนเมืองส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 	 		 -	 ที่ดินเปลี่ยนมือ	กลุ่มทุนเป็นเจ้�ของที่ดิน	เกษตรกรเจ้�ของที่ดินกล�ยเป็นผู้เช่�

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)10



 	 	 ๘.	 ภัยคุกค�มท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 	 	 		 -	 ก�รเผยแพร่สิ่งที่ไม่ดี	ข้อมูลที่บิดเบือน	และส่งผลต่อก�รทำ�ง�นของสำ�นักง�น	กปร.

	 	 	 ๙.	 ภัยธรรมช�ติที่รุนแรงขึ้น	เช่น	ฝนแล้ง		นำ้�ท่วม

	 	 	 ๑๐.	คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง	

	 	 	 ๑๑.	ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน	

	 	 	 		 -	 ยังมีข้อจำ�กัดในด้�นภ�ษ�ในก�รสื่อส�ร

	 	 	 		 -	 สินค้�เกษตรจ�กประเทศเพือ่นบ้�นจะเข้�สูป่ระเทศไทยม�กขึน้	เพร�ะต้นทนุก�รผลติตำ�่กว่�

   จุดแข็ง

	 	 	 ๑.	 มีงบประม�ณเพียงพอที่จะดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น	กปร.

	 	 	 ๒.	 เป็นหน่วยง�นที่มีภ�พลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจ�กหน่วยง�นอื่นๆ

	 	 	 ๓.	 มีแนวพระร�ชดำ�ริและสถ�บันพระมห�กษัตริย์เป็นแหล่งรวมใจ

	 	 	 ๔.	 มีคว�มพร้อมในเรื่องเครื่องมือ	วัสดุ	อุปกรณ์	เทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 	 	 ๕.	 มีฐ�นข้อมูลโครงก�รพระร�ชดำ�ริ	และแนวพระร�ชดำ�ริครบถ้วน

	 	 	 ๖.	 เป็นหน่วยง�นขน�ดเล็กมีคว�มยืดหยุ่น	คล่องตัวสะดวกต่อก�รบริห�รจัดก�รและประส�นง�น

	 	 	 ๗.	 มีระเบียบวิธีก�รทำ�ง�นที่ดีและชัดเจน

	 	 	 ๘.	 เจ้�หน้�ที่มีคว�มส�ม�รถและทุ่มเท

	 	 	 ๙.	 มีทักษะสูงในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 	 	 ๑๐.	บุคล�กรได้รับก�รฝึกอบรมต�มสมรรถนะและด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งต่อเนื่อง

	 	 	 ๑๑.	เป็นองค์กรหลักในก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลทั้งภ�ยใน	 ภ�ยนอก	 เพื่อขับเคลื่อนแนว

พระร�ชดำ�ริ

   จุดอ่อน

	 	 	 ๑.	 ก�รประส�นง�นภ�ยในและคว�มร่วมมือยังไม่ดีพอ

	 	 	 ๒.	 ข�ดก�รพัฒน�ทักษะบุคล�กรในบ�งด้�น

	 	 	 ๓.	 บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่ยังไม่ดีในบ�งจุด

	 	 	 ๔.	 ระบบส�รสนเทศยังต้องปรับปรุง

	 	 	 ๕.	 อัตร�กำ�ลังระดับปฏิบัติไม่เพียงพอ

	 	 	 ๖.	 ยังทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ไม่ดีพอ

	 	 	 ๗.	 ก�รปฏิบัติง�นยังมีลักษณะเชิงรับ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 11



	 เมื่อพิจ�รณ�ศักยภ�พ	วิเคร�ะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอก�ส	และภัยคุกค�ม	เพื่อห�แนวท�งในก�รกำ�หนด
กรอบทิศท�งยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�น	กปร.	ให้สอดคล้องกับศักยภ�พและปัจจัยแวดล้อมต่�ง	ๆ	ส�ม�รถวิเคร�ะห์
แนวท�งในก�รกำ�หนดทิศท�ง	โดยมีร�ยละเอียดต�มต�ร�ง	ดังนี้

มิติยุทธศ�สตร์ ประเด็นพิจ�รณ�

So	strategies	(Strengthen	–	Opportunity	
Strategies)	เติบโต

•	 มปีรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็หลกัชีน้ำ�และประยกุต์
ใช้เพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งสมดุลและยั่งยืน

•	 ก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

•	 ก�รเพิ่มขึ้นของประช�กรโลกทำ�ให้คว�มต้องก�รอ�ห�ร
เพิ่มม�กขึ้น

 •	 มีศักยภ�พเป็นแหล่งผลิตพืชอ�ห�รและพืชพลังง�น

•	 มีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

WO	Strategies	(Weakness	Opportunity	Strategies) 
ปรับปรุง

•	 คว�มแตกแยกท�งคว�มคิดของคนในสังคม

•	 คว�มไม่สงบในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

•	 โครงสร้�งประช�กรเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	 ประช�กรวัย
แรงง�นลดลง	รวมถึงแรงง�นภ�คเกษตร

•	 พื้นที่ก�รเกษตรลดลง

•	 พื้นที่ป่�	 ทรัพย�กรธรรมช�ติในทุกด้�น	 (ดิน	นำ้�	 ช�ยฝั่ง)	
ถูกบุกรุกทำ�ล�ย	เสื่อมโทรม

ST	Strategies	(Strengthen	–	Threat	Strategies)	
ปรับตัว

•	 มีสถ�บันพระมห�กษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

•	 มปีรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงเปน็หลกัชีน้ำ�และประยุกต์
ใช้เพื่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งสมดุลและยั่งยืน

•	 ระบบสือ่ส�รดว้ยเทคโนโลยสี�รสนเทศทำ�ใหม้กี�รเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่เป็นคว�มจริง	บิดเบือน

•	 ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศและภ�วะโลกร้อน

WT	Strategies	(Weakness	–	Threat	Strategies) 
เปลี่ยนแปลง

•	 ก�รแตกแยกท�งคว�มคิดของคนในสังคม

•	 คว�มไม่สงบในพื้นที่	๓	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

•	 โครงสร้�งประช�กรเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ	

•	 แรงง�นภ�คเกษตรลดลง	และเป็นแรงง�นสูงอ�ยุ

•	 พื้นที่ก�รเกษตรลดลง	อ�ชีพก�รเกษตรไม่เป็นที่นิยม

•	 ทรัพย�กรธรรมช�ติถูกทำ�ล�ย

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)12



บทที่ ๓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์หลัก

และนโยบายกำากับองค์กรท่ีดี



บทที่ ๓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�ประสงค์หลัก

และนโยบ�ยกำ�กับองค์กรที่ดี

	 จ�กก�รประเมินสถ�นก�รณ์ก�รพัฒน�และวิเคร�ะห์ปัจจัยแวดล้อม	 (SWOT)	 ทั้งปัจจัยแวดล้อมภ�ยนอก

และปัจจัยแวดล้อมภ�ยใน	 จึงกำ�หนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้�ประสงค์หลัก	 และนโยบ�ยกำ�กับองค์กรที่ดี

ของสำ�นักง�น	กปร.	ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์สำ�นักง�น กปร.

 “หน่วยง�นหลักในก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริที่มีประสิทธิภ�พสูง 

เพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน”

๒. วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

“คิดและทำ�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. พันธกิจ

	 เพือ่ใหก้�รดำ�เนนิง�นของสำ�นกัง�น	กปร.	ในระยะต่อไป	มุง่สู่คว�มเปน็เลิศและมปีระสิทธภิ�พสูง	เปน็หนว่ย

ศูนย์กล�งแห่งภูมิปัญญ�และองค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 ภ�ยใต้แนวปฏิบัติต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง	จึงกำ�หนดพันธกิจของสำ�นักง�น	กปร.	ดังนี้	

	 ๑)	 ต�มเสด็จและรับสนองพระร�ชดำ�ริ

	 ๒)	 สำ�รวจ	 ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 และจัดทำ�แผนง�นเกี่ยวกับโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 รวมทั้ง

พิจ�รณ�เสนอแนะเกี่ยวกับก�รจัดสรรงบประม�ณ	เพื่อดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 ๓)	 ประส�น	ว�งแผน	สนบัสนนุและรว่มดำ�เนนิง�นกบัหนว่ยง�นภ�ครฐัและภ�คเอกชนในก�รดำ�เนนิง�น

สนองพระร�ชดำ�ริ

	 ๔)	 ติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 ๕)	 จัดให้มีก�รศึกษ�	สรุปรวบรวมและถ่�ยทอดประสบก�รณ์และองค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

	 ๖)	 ขับเคลื่อนขย�ยผล	เผยแพร่โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริและองค์คว�มรู้เศรษฐกิจพอเพียง

	 ๗)	 เป็นศูนย์ข้อมูลส�รสนเทศเกี่ยวกับโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริและองค์คว�มรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงที่สมบูรณ์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
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๔. เป้�ประสงค์หลัก
	 ๔.๑	 ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริสัมฤทธิ์ผลอย่�งมีประสิทธิภ�พสูง

	 ๔.๒	 เป็นคลังคว�มรู้และขับเคลื่อนสู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

๕. วัตถุประสงค์
	 ๕.๑	 เพื่อสร้�งระบบข้อมูลองค์คว�มรู้พระร�ชดำ�ริที่ครบถ้วนสมบูรณ์	 เพื่อก�รเผยแพร่และใช้ประโยชน์

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 ๕.๒	 เพือ่ขบัเคลือ่นโครงก�รพระร�ชดำ�ริและขย�ยผลองค์คว�มรู้พระร�ชดำ�ริไปสูก่�รปฏบิติัอย�่งกว�้งขว�ง 

และเข้มข้น	สู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียง

๖. กลุ่มเป้�หม�ย
	 ๖.๑	 ผู้รับบริก�ร		ได้แก่

	 	 ๑)	 โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	/	ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 	 ๒)	 ส่วนร�ชก�รต่�ง	ๆ	ที่ร่วมดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 	 ๓)	 ประช�ชน	ได้แก่

	 	 	 -	 ประช�ชนในพื้นที่โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 	 	 -	 ประช�ชนที่ม�เยี่ยมชม	เรียนรู้	ฝึกอบรมในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 	 	 -	 ประช�ชนที่นำ�แนวพระร�ชดำ�ริไปศึกษ�และปฏิบัติ

	 	 	 -	 ประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยในก�รขย�ยผล	และเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

	 ๖.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ได้แก่

	 	 ๑)	 ส่วนร�ชก�รและหน่วยง�นที่สนองพระร�ชดำ�ริ	

	 	 ๒)	 เครือข่�ยก�รภ�คส่วนต่�งๆ	 ที่ดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ	 ทั้งภ�ครัฐ	 เอกชน	ประช�ชน	 	  

	 	 ๓)	 บุคล�กรและเจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�น	กปร.

๗. นโยบ�ยกำ�กับองค์กรที่ดี
	 ก�รบรรลุวิสัยทัศน์และเป้�ประสงค์หลัก	 สำ�นักง�น	 กปร.	 ได้กำ�หนดแนวคิดนโยบ�ยกำ�กับองค์กรท่ีดีขึ้น	

เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ีจะส่งเสริมธรรม�ภิบ�ลให้เกิดขึ้นในหน่วยง�น	 ประกอบด้วยนโยบ�ยก�ร

ดำ�เนินง�นหลัก	๔	ด้�น	ดังนี้

	 ๗.๑	 ด้�นรัฐ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 โดยยึดแนวท�งพระร�ชดำ�ริเพื่อสร้�งคว�มอยู่ดีมีสุขให้กับประช�ชน	

สังคมและประเทศช�ติ	

	 ๗.๒	 ด้�นผู้รับบริก�ร	ผู้มีส่วนได้เสีย	มุ่งมั่นในก�รประส�นสนับสนุนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้ส�ม�รถสนอง

พระร�ชดำ�ริได้อย่�งถูกต้อง	รวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ	และสร้�งกระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและก�รมีส่วน

ร่วมของร�ษฎรในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)16



	 ๗.๓	 ด�้นองคก์ร	โดยสร�้งระบบบรหิ�รผลก�รปฏบิตังิ�น	สร�้งกระบวนก�รมสีว่นรว่มในก�รกำ�หนดทศิท�ง

องค์กร	สนับสนุนให้สำ�นัก	ศูนย์และกลุ่มภ�ยในสำ�นักง�น	กปร.	มีก�รพัฒน�ตนเองสมำ่�เสมอ

 ๗.๔	 ด้�นผู้ปฏิบัติง�น	โดยตระหนักถึงคุณค่�และคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรบุคคล	ที่มีต่อสำ�นักง�น	กปร.	

และสงัคมโดยรวม	และใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รเพ่ิมพูนสมรรถนะของทรพัย�กรบคุคล	ด้วยก�รลงทนุในก�รพฒัน�

ทรัพย�กรบุคคล	และส่งเสริมก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเน่ือง	เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีจำ�เป็น	จนถึงเป็นเลิศในก�รปฏบิัติ

ง�นควบคู่ไปกับก�รมีโลกทัศน์ที่กว้�งไกลเป็นทรัพย�กรบุคคลที่มีคุณภ�พของสังคม	 รวมทั้งส่งเสริมกำ�ลังใจ

ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 โดยส่งเสริมคว�มก้�วหน้�แก่บุคล�กรต�มหลักคุณธรรม	พัฒน�ระบบจูงใจและสวัสดิก�ร

ต่�ง	ๆ	ระบบสวัสดิก�รและสร้�งแรงจูงใจต่�ง	ๆ	เพื่อเป็นทรัพย�กรบุคคลขององค์กรที่มีคุณภ�พและมีคว�มสุข

๘. ค่�นิยมขององค์กร ค่�นิยมของสำ�นักง�น กปร. ประกอบด้วย
 ● คว�มซื่อตรง

 ●	 คว�มจงรักภักดีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์

 ●	 คว�มพอเพียง

 ●	 ก�รเน้นประโยชน์สุขของประช�ชน

 ●	 ก�รมุ่งมั่นอุทิศตน

  ●	 คว�มร่วมแรงร่วมใจ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 17



บทที่ ๔

ยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร.
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)



บทที่ ๔

ยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. 

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้�ประสงค์หลัก	 รวมท้ังสอดคล้องกับนโยบ�ยกำ�กับองค์กรท่ีดี	 

จึงกำ�หนดยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น	กปร.	ฉบับที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	ในก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริและ

บริห�รจัดก�รโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	๓	ยุทธศ�สตร์หลัก	ได้แก่

	 ๑.	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

	 ๒.	 ยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยผลและเผยแผ่องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

	 ๓.	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พองค์กรสู่คว�มเป็นเลิศ

๑. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ
	 ยทุธศ�สตรก์�รพฒัน�ก�รดำ�เนนิง�นสนองพระร�ชดำ�ริ	เปน็ยทุธศ�สตร์หลักต�มพันธกจิและบทบ�ทหน�้ที่

ของสำ�นักง�น	กปร.	เน้นกระบวนก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริให้เป็นระบบครบวงจร	

ส�ม�รถสนองพระร�ชดำ�ริได้อย่�งถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์	และมีประสิทธิภ�พสูง	ดังนี้	

 ๑.๑ เป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์ 

	 	 เพื่อพัฒน�กระบวนก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริให้เป็นระบบครบวงจร	

สนองพระร�ชดำ�รไิดถ้กูตอ้ง	ครบถว้นสมบูรณ	์และมปีระสทิธภิ�พ	เกดิผลสมัฤทธิเ์พือ่ประโยชนส์ขุของประช�ชน

 ๑.๒ กลยุทธ์

	 	 ๑)	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 	 	 เพ่ิมประสิทธิภ�พกระบวนก�รบริห�รจัดก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริให้เป็น

ระบบทั้งในเชิงปริม�ณ	เวล�	ต้นทุน	มุ่งผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของก�รดำ�เนินง�นเป็นหลัก	เริ่มตั้งแต่ก�รติดต�ม

เสด็จฯ	 และรับสนองพระร�ชดำ�ริ	 ก�รประส�นก�รดำ�เนินง�นและก�รประส�นก�รปฏิบัติ	 พิจ�รณ�จัดทำ�

โครงก�รฯ	วิเคร�ะห์โครงก�รและสนับสนุนงบประม�ณ	ก�รติดต�มประเมินผล

	 	 ๒)	 ก�รส่งเสริมง�นวิช�ก�รและง�นฝึกอบรมของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

	 	 	 ส่งเสริมง�นวิช�ก�รของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ให้มีง�นศึกษ�ทดลอง

วิจัย	ที่สอดคล้องกับแนวพระร�ชดำ�ริและสถ�นก�รณ์	เช่น	ด้�นพลังง�นทดแทน	ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต

ท�งก�รเกษตร	ก�รใช้ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นม�ต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์	รวมถึงสนับสนุนก�รฝึกอบรม

ของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	โดยนำ�องค์คว�มรู้	บัญชีหลักม�เป็นกรอบในก�รฝึกอบรม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 21



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๑.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

บริห�รจัดก�รโครงก�ร

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๑.	โครงก�รปรับปรุง/ซ่อมแซม/

ฟื้นฟูโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริที่มีอยู่ เดิม

ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์

ได้ม�กขึ้น

๐	จำ�นวนโครงก�รอันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ได้

รับก�รปรับปรุงซ่อมแซม

๒๐	โครงก�ร/ปี สผว.

สปค.	๑	–	๔	

สกพ.

๒.	ก�รตอ่ยอดโครงก�รอนัเน่ือง

ม�จ�กพระร�ชดำ�รใิหเ้กดิ

ประโยชน์

๐	จำ�นวนโครงก�รอันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ได้

รับก�รต่อยอด

๑๖	โครงก�ร สผว.

สปค.	๑	–	๔	

สกพ.

๓.	สง่เสรมิอ�ชพีใหค้ว�มรู/้ 

อบรม	 เพื่อให้โครงก�ร

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ

เกิดประโยชนอ์ย�่งครบวงจร

๐	จำ�นวนครั้งที่จัด

	 -	ก�รอบรม

	 -	ส่งเสริมอ�ชีพ

	 -	ให้คว�มรู้

๘	โครงก�ร/ปี สปค.	๑	–	๔

สศข.

๔.	เพิม่ประสทิธภิ�พกระบวนง�น

พิจ�รณ�อย่�งครบวงจร

๐	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รวิเคร�ะห์โครงก�ร

๑	โครงก�ร สผว.

สพค.

สปค.	๑	–	๔

	 	 ๓)	 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รง�นฎีก�และเรื่องร้องทุกข์

   พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รง�นฎีก�ให้ครบถ้วนท้ังวงจรต้ังแต่ระบบฐ�นข้อมูลฎีก�	ระบบก�รติดต�มคว�ม

ก้�วหน้�ของฎีก�และเร่ืองร�วร้องทุกข์โดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	และก�รเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

	 	 ๔)	 ก�รขย�ยเครือข่�ยและพัฒน�ก�รมีส่วนร่วม

	 	 	 ก�รสร้�งและพัฒน�เครือข่�ยพันธมิตรก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ	 โดยเสริมสร้�งและ

ส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วนให้เข้�ม�มีบทบ�ทและส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น

ทุกขั้นตอนในลักษณะองค์รวมแบบบูรณ�ก�ร	 มีก�รขย�ยเครือข่�ย	 สร้�งระบบก�รประส�น	 ร่วมว�งแผนและ

ดำ�เนินง�น	เพื่อบรรลุจุดมุ่งหม�ยในก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริร่วมกัน	คือ	ประโยชน์สุขของประช�ชน

	 	 	 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรภ�คเอกชน	ชุมชน	และประช�ชนเข้�ม�

มีบทบ�ทและส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริทุกขั้นตอน	ตั้งแต่ก�รคิดวิเคร�ะห์	

ร่วมจัดทำ�แผน	 ร่วมดำ�เนินง�น	 ร่วมติดต�มประเมินผล	 และร่วมบำ�รุงรักษ�ภ�ยหลังสิ้นสุดโครงก�ร	 ตลอดจน

สร้�งจิตสำ�นึกก�รมีส่วนร่วมตรวจสอบคว�มถูกต้อง	โปร่งใส	ของก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

 ๑.๓ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร และผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)22



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๕.	เพิ่มประสิทธิภ�พก�รติดต�ม

ประเมินผลโครงก�รอันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	โครงก�รประเมินผลลัพธ์ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงก�ร

๐	โครงก�รประเมินคว�ม

คุ้มค่�ของโครงก�ร

๐	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รติดต�มประเมินผล

โครงก�ร

๐	โครงก�รติดต�มผล

โดยระบบ	E-monitoring

สตผ.

สตผ.

สผว./ศสท.

สผว./ศสท.

๒.	 ส่งเสริมวิช�ก�ร	และง�น

ฝึกอบรมของศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�อันเน่ืองม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ

๑.	ส่งเสริมง�นวิช�ก�รศูนย์

ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเน่ือง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ผลง�นวิจัย

ของศูนย์ศึกษ�ก�ร

พัฒน�อันเน่ืองม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ	กับภ�คี	

นักวิจัยภ�ยนอก

๑	ครั้ง/ปี สศข.

๒.	ส่งเสริมง�นฝึกอบรมของ

ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	ง�นวิจัยท่ีประสบผล 

สำ�เร็จและกล่ันกรอง

ม�เป็นหลักสูตรก�ร

ฝึกอบรม

๖	เรื่อง/ปี

(ศูนย์ละ	๑	เรื่อง/ปี)

สศข.

๓.	ส่งเสริมศูนย์ศึกษ�ก�ร	

พัฒน�อันเน่ืองม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ	ให้เป็นแหล่ง

ศึกษ�วิจัย

๐	มีผลง�น	จำ�นวนง�น

วิจัยท่ีส�ม�รถเผยแพร่

ต่อส�ธ�รณะ

๖	เรื่อง/ปี

(ศูนย์ละ	๑	เรื่อง/ปี)

สศข.

๓.	 พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร

ง�นฎีก�และเรื่องร้องทุกข์

๑.	พัฒน�ระบบติดต�มฎีก�

และเร่ืองร้องทุกข์	 โดยใช้

เทคโนโลยีส�รสนเทศ

๐	มีระบบก�รติดต�มฎีก�

อย�่งสมบรูณเ์ปน็ปจัจบุนั

๐	มีก�รเช่ือมโยงระบบ

ติดต�มฎีก�ท่ีสมบูรณ์

แล้วกับหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้อง

มีก�รร�ยง�นผลทุกปี สปค.	๑	–	๔

ศสท.

กพบ.

สผว.

๒.	จัดทำ�ก�รติดต�มโครงก�ร	

(ฎีก�)	ท่ียังไม่ได้ดำ�เนินก�ร

๐	จำ�นวนครั้ง ๒	ครั้ง/ปี สปค.	๑	-	๔

กพบ.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 23



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๔.	ก�รขย�ยเครือข่�ยและ

พัฒน�ก�รมีส่วนร่วม

๑.	กระชับคว�มสัมพันธ์ของ

เครือข่�ย

๐	จัดสัมมน�ศึกษ�ดูง�น	

(ทุกหน่วย)	*ท้องถ่ิน*

๑	ครั้ง/ปี สผว.

สปส.

สปค.	๑	-	๔

๒.	ขย�ยเครือข่�ยสู่ภ�ค

เอกชน/ประช�ชนและ

ต่�งประเทศ

๐	จำ�นวนกิจกรรมของ

เครือข่�ย

๓	เครือข่�ย/ปี กวส.

สปส.

สปค.	๑	-	๔

๓.	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม

ของประช�ชนในทุก

โครงก�ร	(เชิงคุณภ�พ)

๐	จำ�นวนกิจกรรมของ

กลุ่มที่จัดตั้ง

๔	กลุ่ม/ปี สปค.	๑	–	๔

สศข.

๔.	สร้�งผลิตภัณฑ์	 (เสริม

ร�ยได้)

๐	จำ�นวนผลิตภัณฑ์ ๖	ผลิตภัณฑ์/ปี สปค.	๑	–	๔

สศข.

๒. ยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยผลและเผยแผ่องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
	 ยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยผลและเผยแผ่องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 เป็นยุทธศ�สตร์เชิงรุกของสำ�นักง�น	

กปร.	 ในสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ	ทั้งในด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 ก�รเมืองก�รปกครอง	 และสิ่งแวดล้อม	

มุง่ใหส้ำ�นกัง�น	กปร.	เปน็ศนูยก์ล�งและแหลง่เผยแพรอ่งคค์ว�มรูต้�มแนวพระร�ชดำ�ร	ิโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ปรชัญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อเสริมสร้�งจิตสำ�นึกให้มีคว�มจงรักภักดี	 เทิดทูนและปกป้องสถ�บันพระมห�กษัตริย์	

และนำ�องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริไปใช้ประโยชน์ในก�รดำ�รงชีวิต	โดยมีส�ระสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้	

 ๒.๑ เป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์

	 	 ๑)	 เพื่อให้สำ�นักง�น	กปร.	 เป็นศูนย์กล�งองค์คว�มรู้ก�รพัฒน�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริและโครงก�ร

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	

	 	 ๒)	 เพื่อเผยแพร่และขย�ยผลองค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริและโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริไปสู่กลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ	ให้กว้�งขว�ง	ตลอดจนขย�ยผลไปสู่ส�กล

 ๒.๒ กลยุทธ์

	 	 ๑)	 ก�รสร้�งองค์คว�มรู้เพื่อขย�ยผล	โดย	

   Ø	 จัดทำ�คลังข้อมูลองค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริและโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

มีระบบฐ�นข้อมูลต�มแนวพระร�ชดำ�ริด้�นต่�ง	 ๆ	 อย่�งถูกต้อง	 ครบถ้วนสมบูรณ์	 และเป็นปัจจุบัน	 มีก�รจัด	

ระบบหมวดหมู่ของข้อมูล	ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว

   Ø	 จัดทำ�ศูนย์ให้บริก�รก�รเรียนรู้สำ�นักง�น	 กปร.	 ขึ้น	 เพื่อเป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้และ

แหลง่อ�้งองิแนวพระร�ชดำ�ร	ิโดยจดัใหม้ชีอ่งท�งก�รใหบ้รกิ�รและถ�่ยทอดองคค์ว�มรูเ้กีย่วกบัพระร�ชดำ�รแิละ

โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริให้กับกลุ่มเป้�หม�ยทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสำ�นักง�น	กปร.

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)24



	 	 ๒)	 ก�รขย�ยผลโครงก�ร	(เกษตรกร,	ประช�ชนทั่วไป)	โดย	
   Ø	 มุ่งเน้นก�รขย�ยผลและสร้�งเครือข่�ยก�รเรียนรู้เรื่องโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
ไปสูก่ลุ่มเป�้หม�ยต�่ง	ๆ 	ใหแ้พรห่ล�ยกว�้งขว�งม�กขึน้	โดยใหศ้นูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ
ทั้ง	 ๖	 แห่ง	 ทั่วประเทศ	 ศูนย์เรียนรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	 (หมู่บ้�นรอบศูนย์)	 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
เป็นศูนย์กล�งก�รดำ�เนินง�นในแต่ละภูมิภ�ค
   Ø	 สนับสนุนก�รเรียนรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริและปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับสถ�บัน
ก�รศึกษ�และองค์กรเอกชนต่�ง	 ๆ	 เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์ฝึกอบรมต�มแนวพระร�ชดำ�ริที่มีคุณภ�พ	
สอดคลอ้งกับภมูสิงัคมในแตล่ะภมูภิ�ค	รวมทัง้ก�รนำ�นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษ�	ใหเ้ข�้ม�มสีว่นรว่มกบักระบวนก�ร
เรียนรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริม�กขึ้น
   Ø	 ขย�ยผลองค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริสู่องค์กรชุมชน	 ส่ือมวลชนและประช�ชนทั่วทุก
ภูมิภ�ค	 โดยประส�นและสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	และสนองพระร�ชดำ�ริ	เพื่อพัฒน�ชุมชนและสังคมของตนเอง	โดยมีก�รใช้
แผนชุมชนเป็นเครื่องมือชี้นำ�ก�รดำ�เนินง�น
   Ø	 ขย�ยผลเครอืข่�ยองคค์ว�มรูต้�มแนวพระร�ชดำ�รสิูร่ะดบัส�กล	โดยใชป้รชัญ�ของเศรษฐกจิ
พอเพียงเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น	 และสำ�นักง�น	 กปร.	 เป็นองค์กรกล�งในก�รดำ�เนินง�นและสนับสนุน
ในฐ�นะตัวแทนระดับประเทศ
	 	 ๓)	 ก�รประช�สัมพันธ์เชิงรุกและก�รรณรงค์เผยแผ่	โดย	
   Ø	 มุ่งสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจและใช้ประโยชน์องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริในก�รพัฒน�
และดำ�รงชวีติ	โดยมุง่เน้นให้เห็นผลสำ�เรจ็และผลลพัธท์ีไ่ดจ้�กก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ
   Ø	 พัฒน�เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
และผลสำ�เร็จของโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ทั้งรูปแบบ	 เนื้อห�	 คว�มรวดเร็วและต่อเนื่อง	 ผ่�นสื่อ
ทกุประเภท	มุง่สร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	เพิม่พนูคว�มศรทัธ�และก�รใชป้ระโยชนอ์งคค์ว�มรูต้�มแนวพระร�ชดำ�ร	ิ
เพื่อก�รพัฒน�และดำ�รงชีวิต
   Ø	 มุง่ใชร้ะบบเทคโนโลยสี�รสนเทศในก�รเผยแพรแ่ละถ�่ยทอดองคค์ว�มรูต้�มแนวพระร�ชดำ�ริ
และโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริไปสู่กลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	ๆ	ให้แพร่หล�ยกว้�งขว�งม�กข้ึน
   Ø	 เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ย	 ชุมชน	และองค์กรต่�ง	ๆ	 ท่ีประสบผลสำ�เร็จ
และได้รับประโยชน์จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	ให้แพร่หล�ยสู่ส�ธ�รณะม�กขึ้น
	 	 ๔)	 ก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นแบบเครือข่�ย	โดย
   Ø	 พัฒน�ก�รขย�ยผลโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ในลักษณะเครือข่�ยโดยเริ่มจ�ก
จดุเล็ก	ๆ 	และขย�ยผลออกไปในวงกว้�งแบบทวีคูณ	โดยก�รมีส่วนร่วมของศูนย์เรียนรู้ท่ีเป็นส่วนร�ชก�รและประช�ชน
	 	 ๕)	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระร�ชดำ�ริ	โดย
   Ø	 พฒัน�ทรพัย�กรบคุคลเพ่ือขับเคลือ่นแนวพระร�ชดำ�ริ	เพ่ือสร้�งบคุล�กรท่ีส�ม�รถขย�ยผล
แนวพระร�ชดำ�ริให้ครอบคลุมทั้งภ�ครัฐ	เอกชน	
   Ø	 ก�รพฒัน�องคค์ว�มรูก้�รพฒัน�ต�มแนวพระร�ชดำ�รแิละปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงแก่
ผู้บริห�รและบุคล�กรของเทศบ�ล

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 25



   ๒.๓ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร และผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๑.	ก�รสร้�งองค์คว�มรู้เพ่ือ

ขย�ยผล

๑.	โครงก�รรวบรวมข้อมูล

ก�รศึกษ�วิจัยจ�กโครงก�ร

อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	จำ�นวนองค์คว�มรู้ใหม่

ที่เพิ่มขึ้น

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สปค.	๑	–	๔

สศข.

ศูนย์ศึกษ�ฯ

๒.	โครงก�รพัฒน�ระบบ

ฐ�นข้อมูลองค์คว�มรู้

โครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ	(ภ�พรวม)

๐	ก�รพัฒน�ระบบฐ�น

ข้อมูลองค์คว�มรู้ให้มี

ประสิทธิภ�พ

๐	ก�รนำ�ไปใช้

๐	คว�มพึงพอใจของผู้ใช้

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ ศสท.

ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/

ศูนย์

๓.	โครงก�รรวบรวมและ

จัดทำ�เป็นเอกส�ร

๐	จัดทำ�เป็นเอกส�ร	คู่มือ ทุกสิ้นปี	

งบประม�ณ

สศข.

ผู้แทนทุกสำ�นัก/

กลุ่ม/ศูนย์

๔.	พัฒน�ช่องท�งก�รเผยแพร่

ข้อมูลข่�วส�รองค์คว�มรู้

เพื่อก�รขย�ยผล

๐	จำ�นวนกิจกรรมก�ร

เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร

องค์คว�มรู้

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ ศสท.

สศข.

สปส.

๕.	โครงก�รศูนย์ เรี ยนรู้

สำ�นักง�น	กปร.

๐	สำ�นักง�น	กปร.	เป็น

ศูนย์เรียนรู้โครงก�ร

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๘ ศสท.

๒.	ก�รขย�ยผลโครงก�ร	

(เกษตรกร,	ประช�ชนทั่วไป)

๑.	โครงก�รฝึกอบรมอ�ชีพ

ในภ�คเกษตร

๐	จำ�นวนศูนย์เรียนรู้ที่

เพิ่มขึ้น	(ศูนย์เรียนรู้ต�ม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

และศูนย์เรียนรู้)

๒๕๕๗	–	๒๕๕๘ สศข.

สปค.	๑	-	๔

๒.	 โครงก�รคว�มร่วมมือ

ระหว่�งประเทศ

๐	จำ � น ว น โ ค ร ง ก � ร

คว�มร่วมมือระหว่�ง

ประเทศ

๒๕๕๗	–	๒๕๕๘ สผว.	(กวส.)

๓.	 โครงก�รฝกึอบรมเย�วชน

ก�รพัฒน�ต�มแนว

พระร�ชดำ�ริ

๐	จำ�นวนเย�วชนเครือข่�ย

ที่เพิ่มขึ้น

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สปส.

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)26



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๔.	 โครงก�รคว�มร่วมมือ

ในก�รขย�ยผล	หน่วยง�น

ภ�ครัฐ	 ชุมชน	 เอกชน	

(CSR)

๐	จำ �นวนหน่ วยง�น

ภ�ครัฐ	ชุมชน	เอกชน 

ที่นำ�แนวคิดโครงก�ร

ไปขย�ยผล

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สศข.

สปค.	๑	-	๔

๕.	 โครงก�รติดต�มก�ร

ขย�ยผล

๐	จำ�นวนศูนย์เรียนรู้ที่

ได้รับก�รติดต�มผล

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สศข.

สปค.	๑	–	๔

๓.	ก�รประช�สัมพันธ์เชิงรุก ๑.	 โครงก�รขย�ยผลต�มแนว

พระร�ชดำ�ริสู่เย�วชน

๐	จำ�นวนเย�วชนที่เข้�ร่วม

โครงก�ร

๒๕๕๗	-	๒๕๖๐ สปส.

สปค.	๑	–	๔

๒.	 โครงก�รขย�ยผลสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๐	จำ�นวนจังหวัดที่เข้�ร่วม

โครงก�ร

๒๕๕๗	-	๒๕๖๐ สศข.

สปค.	๑	–	๔

๓.	 โครงก�รติดต�มก�รขย�ย

ผลสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๐	จำ�นวนเรื่องในก�ร

ติดต�ม	(๓	เรื่อง/ปี)

๒๕๕๗	-	๒๕๖๐ สศข.

สตผ.

ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/ศูนย์

๔.	 โครงก�รเฉลิมพระเกียรติ ๐	จำ�นวนครั้งในก�รจัด

โครงก�รเฉลิมพระเกียรติ

๒๕๕๗	-	๒๕๖๐ สปส.

ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/ศูนย์

๕.	 โครงก�รขย�ยผลสู่ภ�ค

สื่อมวลชน

๐	จำ�นวนคร้ังท่ีจัดโครงก�ร ๒๕๕๗	-	๒๕๖๐ สปส.

สปค.	๑	–	๔

๔.	ก�รรณรงค์เผยแผ่ ๑.	 โครงก�รฝึกอบรมอ�ชีพ

สู่เกษตรกรและกลุ่มอ�ชีพ

อื่น	ๆ

๐	จำ�นวนเกษตรกรที่

เข้�รับก�รฝึกอบรม

และนำ�ไปปฏิบัติ

สิ้นปีงบประม�ณ สปค.	๑	–	๔

สศข.

๒.	 โครงก�รที่นำ�แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติจริงในสถ�บัน

ก�รศึกษ�

๐	จำ�นวนสถ�บันก�รศึกษ�

ที่นำ�ไปปฏิบัติจริง

สิ้นปีงบประม�ณ สปค.	๑	–	๔

สศข.

๓.	 โครงก�รติดต�ม	 ง�น

ขย�ยผลภ�ยหลังก�ร

ฝึกอบรม

๐	จำ�นวนครั้ งในก�ร

ติดต�ม	๓	เรื่อง/ปี

สิ้นปีงบประม�ณ สปค.	๑	–	๔

สตผ.

๕.	ก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�น

แบบเครือข่�ย

๑.	 ก�รจัดสัมมน�เชิงปฏิบัติ

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ	

ก�รทำ�ง�นกับหน่วยง�น

เครือข่�ย

๐	จำ�นวนเครือข่�ยท่ี

เข้�ร่วมกับโครงก�ร

๑	ครั้ง/ปี สศข.

ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/

ศูนย์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 27



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๖.	 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

๑.	 โครงก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ 

ก�รประช�สัมพันธ์

๐	จำ�นวนกิจกรรม ๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สพค.

สปส.

๗.	ก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยี

ส �รสน เทศ เพื่ อก�ร

ประช�สัมพันธ์

๑.	โครงก�รพัฒน�ระบบ

เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อ

ก�รเผยแผ่ประช�สัมพันธ์

๐	จำ�นวนระบบ/ปี ๒๕๕๗	–	๒๕๕๘ ศสท.

สปส.

๒.	โครงก�รประช�สัมพันธ์

ด้วยสื่อใหม่	(New	media)

๐	จำ�นวนครั้ ง ในก�ร

ประช�สัมพันธ์

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สปส.

ศสท.

สปค.	๑	–	๔

๘.	ก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

กลุ่ ม เป้ �หม�ยชุมชนและ

องค์กรต่�ง	ๆ	ที่ได้รับประโยชน์

จ�กโครงก�รอันเน่ือง

ม�จ�กพระร �ชดำ � ริ แ ละ

ป ร ะ สบผลสำ � เ ร็ จ ใ น

ก�รนำ�แนวพระร�ชดำ�ริ

ไปใช้

๑.	 โครงก�รคนต้นแบบต�ม

แนวพระร�ชดำ�ริ

๐	จำ�นวนคนต้นแบบท่ีได้

รับก�รประช�สัมพันธ์

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สปส.

๙.	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กร

บุคคลเพื่อขับเคลื่อน

แนวพระร�ชดำ�ริ

๑.	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กร

บุคคลเพื่ อขับเคลื่ อน

แนวพระร�ชดำ�ริ

๐	จั ด ก � ร ฝึ ก อ บ ร ม		

๓	 หลักสูตร	 ให้แก่

บุคล�กรของหน่วยง�น

ต่�ง	ๆ 	ทั้งภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน 

ท้องถิ่น	และภ�คประช�ชน 

ได้แก่	หลักสูตรสำ�หรับ

ผู ้บริห�ร	 หลักสูตร

สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น		

ท่ี มี ป ร ะ สบก � ร ณ์ 	

และหลักสูตรสำ�หรับ

วิทย�กร

๐	จำ�นวนผู้เข้�รับก�ร

อบรม	 ๔๐	 คน/รุ่น	

หรือม�กกว่�

๓	หลักสูตร/ปี สพค.

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)28



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๐	ผลก�รประเมินคว�ม

พึงพอใจของผู้เข้�รับ

ก�รอบรมเป็นไปต�ม

เกณฑ์ที่กำ�หนด

๒.	ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้

ก � รพัฒน�ต�มแนว

พระร�ชดำ�ริและปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียง	

แก่ผู้บริห�รและบุคล�กร

ของเทศบ�ล

๐	จั ด ก � ร ฝึ ก อ บ ร ม	

๓	หลักสูตร	ๆ 	ละ	๑	รุ่น

ให้แก่ ผู้บริห�รและ

บุคล�กรของเทศบ�ล	

ได้แก่	หลักสูตรสำ�หรับ

นักบริห�ร	 หลักสูตร

สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น									

ที่มีประสบก�รณ์และ

ห ลั ก สู ต ร สำ � ห รั บ

วิทย�กร

๐	จำ�นวนผู้เข้�อบรม	

๔๐	คน/รุ่น	หรือม�กกว่�

๐	ผ ลก � รป ร ะ เ มิ น

คว�มพึงพอใจของ

ผู้เข้�รับก�รอบรม

เป็นไปต�มเกณฑ์ที่

กำ�หนด

๓	หลักสูตร/ปี สพค.

๓. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พองค์กรสู่คว�มเป็นเลิศ

	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รองค์กร	 มุ่งเน้นให้สำ�นักง�น	 กปร.	 เป็นองค์กรที่มีระบบ

บริห�รจัดก�รดำ�เนินง�นที่ดี	 มีประสิทธิภ�พสูง	 เป็นไปต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	 มุ่งผลสัมฤทธิ์

ในก�รปฏิบัติง�นเพ่ือสนองพระร�ชดำ�ริ	บุคล�กรมีคุณภ�พชีวิตก�รทำ�ง�นท่ีดี	ทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพ	และชำ�น�ญง�น	

ตลอดจนมีคว�มฉล�ดท�งคุณธรรม	ทั้งนี้	เพื่อส�ม�รถขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ต่�งๆ	ให้ดำ�เนินไปต�มเป้�ประสงค์

ที่กำ�หนดไว้	โดยมีส�ระสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�นดังนี้

 ๓.๑ เป้�ประสงค์ของยุทธศ�สตร์

	 	 เพื่อให้สำ�นักง�น	 กปร.	 เป็นองค์กรที่มีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 ส่งผลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	 ในก�ร

ดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริอย่�งมีประสิทธิภ�พ	เป็นไปต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�รและคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร

ภ�ครฐั	ตลอดจนบุคล�กรมคีณุภ�พชวีติก�รทำ�ง�นทีด่	ีมคีว�มฉล�ดท�งคณุธรรมและมคีว�มสขุในก�รปฏบิตังิ�น

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 29



 ๓.๒ กลยุทธ์

	 	 ๑.	 ก�รพัฒน�สมรรถนะบุคล�กรสู่คนดีและคนเก่งและมีคว�มสุข

	 	 	 ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของสำ�นักง�น	 กปร.	 ต�มหลักก�รพัฒน�สมรรถนะก�รบริห�ร

ทรพัย�กรบคุคล	(HR	Scorecard)	เพือ่เสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ขององคก์รให้ส�ม�รถขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์บรรลุ

เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	และมีคว�มพร้อมรับต่อสถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง	ๆ	ในอน�คต

	 	 ๒.	 ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รคว�มรู้และส่งเสริมเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้

   ๐	 ส่งเสริมให้สำ�นักง�น	 กปร.	 เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้	 มีก�รสนับสนุนก�รจัดก�รคว�มรู้

ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	เพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรสำ�นักง�น

   ๐	 พัฒน�ระบบก�รจัดก�รคว�มรู้ของสำ�นักง�น	กปร.	โดยมีแผนบริห�รจัดก�รคว�มรู้เป็นเคร่ืองมือ

ชี้นำ�ก�รดำ�เนินง�น	พัฒน�ระบบข้อมูลคว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริและโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริให้

ถูกต้อง	ครบถ้วนสมบูรณ์	สร้�งทีมง�นจัดก�รคว�มรู้สำ�นักง�น	กปร.	ที่มีประสิทธิภ�พ	ทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพและ

ชำ�น�ญง�น	 มีคว�มทันสมัยต่อก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง	 ๆ	 ตลอดจนมีคว�มคิดวิเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบ	 ส�ม�รถ

ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้สู่กลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	ๆ	ได้ชัดเจน

	 	 ๓.	 ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรที่มีประสิทธิภ�พ

	 	 	 ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและม�ตรก�รของรัฐบ�ลในก�รพัฒน�ปรับปรุงก�รบริห�รง�นภ�ครัฐ	

โดยมเีป�้หม�ยเพือ่ประโยชนส์ขุของประช�ชน	เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภ�รกจิในก�รดำ�เนนิง�นสนองพระร�ชดำ�รแิละ

โครงก�รอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิมปีระสิทธภิ�พและคุม้ค�่	ก�รลดข้ันตอนก�รปฏบิติัง�นและปรับปรุงภ�รกจิ

ของสำ�นักง�น	กปร.	ทั้งนี้	มีลักษณะสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�นคือ	ก�รนำ�องค์กร	ก�รว�งแผนกลยุทธ์	ก�รจัดและ

ปรับปรุงกระบวนง�น	และก�รวัด	วิเคร�ะห์และจัดก�รคว�มรู้

	 	 ๔.	 ก�รพัฒน�ระบบก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

	 	 	 พัฒน�ระบบก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รของบุคล�กรสำ�นักง�น	 กปร.	 และมีก�ร

ประเมินผลองค์กร

	 	 ๕.	 ก�รป้องกันและปร�บปร�มทุจริต

	 	 	 ก�รป้องกันและปร�บปร�มทุจริตสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มโปร่งใสและป้องกันทุจริต	

เปิดเผยข้อมูลข่�วส�ร	 ก�รดำ�เนินง�นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้�งระบบเพื่อสนับสนุนคว�มโปร่งใสของกระบวน

ง�นงบประม�ณ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รตรวจรับ

	 	 	 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้�งจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กร	

เน้นก�รดำ�เนนิง�นใหม้คีว�มโปรง่ใส	ไมม่กี�รทุจรติคอรปัช่ัน		และพัฒน�คุณภ�พชีวติก�รทำ�ง�นท่ีดีเปน็ทุนท�งสงัคม

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 และเป็นบุคล�กรต้นแบบในก�ร

ดำ�รงชวีติต�มแนวปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพยีงต�มนโยบ�ยทีค่ณะกรรมก�รจรยิธรรมประจำ�สำ�นกัง�น	กปร.กำ�หนด

แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)30



 ๓.๓ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร และผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๑.	ก�รพัฒน�สมรรถนะ

บุคล�กรสู่คนดี	 คนเก่ง

และมีคว�มสุข

๑.	โครงก�รฝึกอบรมพัฒน�

สมรรถนะบุคล�กร

๒.	โครงก�รเตรียมคว�มพร้อม

ของบุคล�กรในก�รเข้�สู่

ประช�คมอ�เซียน

๓.	โครงก�รเพิ่มศักยภ�พ

บุคล�กรมุ่งเน้นก�รสร้�ง

นวัตกรรมใหม่	ๆ	สู่องค์กร

๐	ร้อยละ	๘๐	ของบุคล�กร

ที่ อ บ ร ม มี ค ว � ม รู้

คว�มส�ม�รถ

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สพค.

ศสท.

สผว.

๔.	โครงก�รพัฒน�คว�มผ�สุก

ขององค์กร

๐	บุคล�กรร้อยละ	 ๘๐	

มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

มีคว�มผ�สุกในก�ร

ปฏิบัติง�น

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สพค.

๕.	โครงก�รส่งเสริมจริยธรรม

ต�มรอยพระยุคลบ�ท

๐	มี โครงก�รส่งเสริม

จริยธรรม	 จำ�นวน 

๒	โครงก�ร/ปี

๐	มีก�รเผยแพร่คว�มรู้

ในสื่อรูปแบบต่�ง ๆ	

อย่�งน้อย	๒	ชนิด

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ ศปท.

๒.	ก�รพัฒน�ก�รจัดก�ร

คว�ม รู้และศูนย์รวม

คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

๑.	พัฒน�ระบบส�รสนเทศ

ข้อมูลโครงก�รอันเนื่อง	

ม�จ�กพระร�ชดำ � ริ 	

เพื่อประโยชน์ ในก�ร

บริห�รองค์กร

๐	มีระบบส�รสนเทศ

เพื่อก�รบริห�รองค์กร

๒๕๕๘	–	๒๕๖๐ ศสท.

๒.	พัฒน�ห้องสมุดท่ีรวบรวม

องค์คว�มรู้แนวพระร�ชดำ�ริ

๐	มีกิจกรรมส่ง เสริม

ก�รใช้บริก�รห้องสมุด

อย่�งน้อย	๒	ครั้ง/ปี

๐	มีก�รรวบรวมองค์คว�มรู้

หลักก�รทรงง�นและ

แนวพระร�ชดำ�ริที่

ถูกต้องครบถ้วน

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ ศสท.

๓.	โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ ๐	มีกิจกรรมก�รจัดก�ร

คว�มรู้	๑	คร้ัง/ปี

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ กพบ.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 31



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๓.	ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

ที่มีประสิทธิภ�พ

๑.	ส่งเสริมก�รปฏิบัติง�น

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ	

พอเพียง

๐	มีก�รใช้ทรัพย�กรใน

องค์กรลดลง

๐	มีโครงก�รส่งเสริม	

ก�รปฏิบัติง�นต�ม

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง	๒	ครั้ง/ปี

๐	โครงก�รสำ�นักง�น	

กปร.	พอเพียง

สลก.

สพค.

๒.	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รบริห�รนโยบ�ย

๐	มีแผนง�น/กิจกรรม

เ กี่ ย ว กั บ ก � ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภ�พเก่ียวกับ

ก�รบริห�รนโยบ�ย

๒๕๕๘	–	๒๕๖๐ สพค./กพบ.

๓.	โครงก�รพัฒน�ระบบ

งบประม�ณแบบมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์

๐	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

เ ก่ียวกับก�รจัดทำ�

แผนต่�ง	ๆ

	 -	มีก�รสร้�งคว�มรู้	

ค ว � ม เ ข้ � ใ จ แ ก่

บุคล�กรเกี่ยวกับ

ระบบงบประม�ณ	

งบปกติ/งบกล�ง

สผว.

สลก.	(กบง.)

๔.	โครงก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ

ก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

๐	มีแผนง�น/กิจกรรม

ที่สร้�งองค์คว�มรู้

คว�มเข้�ใจท่ีเก่ียวข้อง

กับก�รบริห�รจัดก�ร

องค์กร

๒๕๕๘ กพบ.

๕.	โครงก�รพัฒน�ระบบ

ส�รสนเทศ	เพื่อก�รบริห�ร

จัดก�รองค์กร

๐	มีก�รพัฒน�ระบบ

ส�รสนเทศ	เพื่อสนับสนุน

ก�รปฏิบัติง�นภ�ยใน	

เช่น	ระบบก�รนัดหม�ย

ประชุม	ระบบส�รสนเทศ 

เพื่อควบคุมก�รเบิกจ่�ย

พัสดุ	ควบคุมครุภัณฑ ์

ก�รจองรถยนต์	ก�รใช้

ห้องประชุม

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ ศสท.

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)32



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๖.	โครงก�รสำ�รวจคว�ม

พึงพอใจ

๐	มีก�รสำ�รวจคว�ม

พึงพอใจในกระบวนง�น

หลักและกระบวนง�น

สนับสนุน

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สพค.

กพบ.

๗.	โครงก�รส่งเสริมก�ร

ทำ�ง�นเป็นทีม

๐	มีโครงก�ร/กิจกรรม	

ท่ีส่งเสริมก�รทำ�ง�น

เป็นทีมของสำ�นักง�น	

กปร.

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สพค.

กพบ.

๘.	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ

ก�รประส�นง�น

๐	มีโครงก�ร/กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมก�รประส�นง�น 

ทั้งประส�นง�นภ�ยใน

สำ�นักง�น	กปร.	และ

ประส�นง�นภ�ยนอก

สำ�นักง�น	กปร.

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สพค.

กพบ.

๔.	 ก�รพัฒน�ระบบก�ร

ติดต�มประเมินผลก�ร

ปฏิบัติร�ชก�ร

๑.	 โครงก�รจัดทำ�ระบบติดต�ม

ผลก�รดำ�เนินง�นต�ม

ยุทธศ�สตร์

๐	มีระบบส�รสนเทศ

สำ�หรับติดต�มก�ร

ดำ�เนนิง�นต�มยทุธศ�สตร์

	 (War	Room)

๒๕๕๙ ศสท.

กพบ.

สผว.

๒.	 โครงก�รประเมินผล

ประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

องค์กร

๐	มี ก � รประ เมิ นผล

ประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

องค์กร	ปีละ		๑	ครั้ง

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ สตผ.

สพค.

กพบ.

๕.	ก�รป้องกันและปร�บ

ปร�มทุจริต

๑.	แผนง�นป้องกันและ

ปร�บปร�มทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

๐	มีระบบบริห�รคว�ม

เสี่ยง

๐	มีระบบก�รมีส่วนร่วม

ของภ�คประช�ชน

๐	สร้�งเครือข่�ยก�ร

ต่อต้�นก�รทุจริตทั้ง

ภ�ยในและภ�ยนอก

๐	มีก�รปรับปรุงระบบ

บริห�รคุณธรรมใน

องค์กร

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ ศปท.

กนก.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 33



กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวชี้วัด ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ

๐	มีก�รปรับปรุงระบบ

ง�นเพื่อสร้�งคว�ม

โปร่งใสในก�รปฏิบัติ

ร�ชก�ร

๐	มีระบบก�รรับเรื่อง

ร้องเรียนและระบบ

ก�รดำ�เนินก�รกับ

ผู้กระทำ�ผิดท่ีรวดเร็ว 

ชัดเจน

๒.	โครงก�รส่งเสริมจริยธรรม

ต�มนโยบ�ยของคณะกรรมก�ร

จริยธรรม

๐	มีแผนยุทธศ�สตร์ด้�น

ก�รส่งเสริมจริยธรรม

ระยะ	๔	ปี	และมีแผน

ปฏิบัติง�นประจำ�ปี

๒๕๕๗	–	๒๕๖๐ ศปท.

กนก.

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)34



บทที่ ๕

การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ



บทที่ ๕

ก�รบริห�รแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ

	 แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น	กปร.	ฉบับที่	๔	 (พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	มุ่งใช้	“แผน”	เป็นเครื่องมือและ

กลไกก�รดำ�เนินง�น	ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต�มวิสัยทัศน์	 เป้�ประสงค์	และยุทธศ�สตร์ที่ว�งไว้	มุ่งสู่เป้�หม�ยสำ�คัญ

ในระยะย�วโดยครอบคลมุก�รดำ�เนนิง�นทกุมติขิององคก์รและสอดคลอ้งกบัสถ�นก�รณก์�รเปลีย่นแปลงต�่ง	ๆ 	

รวมทั้งสอดรับกับก�รจัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร	โดยกำ�หนดระบบและกลไกก�รบริห�รแผน	ดังนี้

๑. ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร.

	 ให้ทุกภ�คส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ	 ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร	 ทั้งภ�ครัฐ	

ภ�คเอกชน	 ได้รับทร�บและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของแผนยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�น	 กปร.	 และพร้อมร่วมกัน

ขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ไปสู่ก�รปฏิบัติ	

๒. ก�รสร้�งคว�มเชื่อมโยงกับแผนอื่น ๆ

	 นอกจ�กจะเชื่อมโยงกับแนวพระร�ชดำ�ริ	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 แนวนโยบ�ยแห่งรัฐ	

นโยบ�ยรัฐบ�ลแล้ว	 จะต้องถ่�ยทอดเชื่อมโยงไปยังแผนอื่น	 ๆ	 เช่น	 แผนแม่บทโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	 ทั้ง	 ๖	 ศูนย์	 แผนแม่บทโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริอื่น	 ๆ	 รวมถึง

ก�รนำ�ประเด็นจ�กแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น	กปร.	 ท่ีเกี่ยวข้องไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รจัดทำ�นโยบ�ย	 แผนง�น	

โครงก�รของหน่วยง�นต่�ง	ๆ

๓. ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�ร

	 กำ�หนดใหม้กี�รจดัทำ�	“แผนปฏบัิตริ�ชก�ร”	ในลกัษณะแผนปฏบิติัร�ชก�รทัง้ในระยะ	๔	ป	ีและแผนปฏบิตัิ

ร�ชก�รประจำ�ป	ีเพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในก�รดำ�เนนิง�น	ประส�น	จดัสรรทรพัย�กรดำ�เนนิง�น	ควบคมุ	กำ�กบัดแูล	

และติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์	 โดยมีดัชนีชี้วัดก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจนส�ม�รถ

ตรวจสอบได้	และสอดคล้องกับก�รจัดทำ�คำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร

๔. ก�รประช�สัมพันธ์

	 กำ�หนดให้มีก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้�หม�ยต่�ง	 ๆ	 ทุกระดับทุกภ�คส่วนภ�ยในสำ�นักง�น	

กปร.	 เพ่ือสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในยุทธศ�สตร์	 และวิธีก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์	 เพ่ือให้ทุกฝ่�ย

ได้เข้�ม�มีบทบ�ทและส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อน	สำ�นักง�น	กปร.	ให้บรรลุเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	รวมทั้งให้มีก�ร

เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ต่อผู้รับบริก�ร	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้ในก�รปฏิบัติง�น

ของสำ�นักง�น	กปร.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 37



๕. ก�รอำ�นวยก�รกำ�กับดูแล

	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินต�มแผนยุทธศ�สตร์เป็นไปต�มเป้�ประสงค์และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	 จึงกำ�หนดให้มี

คณะกรรมก�รและคณะทำ�ง�น	รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์	ได้แก่

	 ๑)	 คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รแผนยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�น	 กปร.	 รับผิดชอบในก�รอำ�นวยก�ร	 ควบคุม	

กำ�กับดูแล	 และผลักดันก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ให้เป็นไปต�มเป้�ประสงค์ที่กำ�หนดไว้	 พร้อมทั้งกำ�หนด

นโยบ�ยและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในแตล่ะปตี�มสถ�นก�รณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปภ�ยใตก้รอบยทุธศ�สตรข์องแผน

	 ๒)	 คณะทำ�ง�นเรง่รดัและตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแผนยทุธศ�สตรร์บัผดิชอบในก�รเรง่รดัและตดิต�ม

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ให้เป็นไปต�มเป้�ประสงค์ที่ว�งไว้

	 ๓)	 ฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รแผนยุทธศ�สตร์	 สำ�นักง�น	 กปร.	 มีสำ�นักแผนง�น

และวิเทศสัมพันธ์เป็นเลข�นุก�ร	

๖. ก�รติดต�มประเมินผล

 ก�รร�ยง�นผล		กำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลต�มแผนยุทธศ�สตร์	๒	ลักษณะ	ดังนี้

	 ๑)	 ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของแผนยุทธศ�สตร์

	 	 ก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์รวม	 ๔	 ไตรม�ส	 (ระยะ	 ๓	 เดือน)	

เพือ่คว�มสอดคลอ้งกบัคำ�รบัรองก�รปฏบิติัร�ชก�รและระบบก�รใชจ่้�ยงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	โดยมกี�ร

วเิคร�ะหก์�รดำ�เนนิง�นในแตล่ะหว้งเวล�ต�มสถ�นก�รณก์�รเปลีย่นแปลงต�่ง	ๆ 	เสนอคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ

	 ๒)	 ก�รร�ยง�นผลสำ�เร็จต�มแผนยุทธศ�สตร์

	 	 ก�รร�ยง�นผลสำ�เรจ็ต�มแผนยทุธศ�สตรป์ระจำ�ป	ีโดยประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบก�รดำ�เนนิง�น

เสนอคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รแผนยุทธศ�สตร์	สำ�นักง�น	กปร.	และเสนอประธ�น	กปร.

 ก�รติดต�มผล

	 	 ก�รติดต�มผลคว�มก้�วหน้�	 ปัญห�อุปสรรคข้อขัดข้องในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์	

โดยคณะทำ�ง�นเร่งรัดและติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโดยกำ�หนดห้วงเวล�ก�รติดต�มผลให้ชัดเจน

และสอดคล้องกับคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร

 ก�รประเมินผล

	 	 ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ในระยะครึ่งแผนและครึ่งปีสุดท้�ยของแผน	

เพือ่ประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบในก�รปฏบิติัร�ชก�รแต่ละยทุธศ�สตร์ใหท้นัตอ่สถ�นก�รณก์�รเปล่ียนแปลง

ต่�ง	ๆ	และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รปรับและกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นระยะต่อไป

แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)38



ภาคผนวก



ภาคผนวก ๑

ผลการดำาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร.
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)



ผ 3สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

ภ�คผนวก ๑
ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร.

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)

	 แผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น		กปร.	ฉบับที่	๓	ประกอบด้วยยุทธศ�สตร์	๓	ยุทธศ�สตร์ประกอบด้วย

	 ยุทธศ�สตร์ที่			๑   ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

	 ยุทธศ�สตร์ที่			๒			ก�รขย�ยผลและเผยแพร่องค์คว�มรู้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

	 ยุทธศ�สตร์ที่			๓			ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

ผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์	ฉบับที่	๓	เป็นไปต�มเป้�หม�ย	ตัวชี้วัด	ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

๑. ยุทธศ�สตร์ที่ ๑  ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๑.	ศึกษ�	 รวบรวม	
แนวพระร�ชดำ�ริ
และทบทวนก�ร
ดำ�เนินง�นสนอง
พระร�ช	ดำ�ริ

๐	จำ�นวนพระร�ชดำ�ริ
ท่ีได้สืบค้นรวบรวม
และจัดเก็บไว้ใน
ฐ�นข้อมูลเครือข่�ย
คอมพิวเตอร์

๐	โครงก�ร สืบ ค้น	
วิเคร�ะห์และรวบรวม
พระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๓
๐	มีฐ�นข้อมูลรวบรวม

พระร�ชดำ�ริ	 และในปี	
๒๕๕๖	รวบรวมพระร�ช	
ดำ�ริได้	 ๗๐๐	 องค์	 มี
ระบบข้อมูลโครงก�ร
อันเ น่ืองม�จ�กพระ
ร�ชดำ�ริ	ด้�นก�รพัฒน�
แหล่งนำ้ �ซึ่ งรวบรวม
ข้อมูลโครงก�รฯ	ต้ังแต่	
พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 ถึง	 พ.ศ.	
๒๕๕๖

กพบ.
ศสท.

-	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /		
โครงก�ร	 ผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	เห็นควรดำ�เนินก�ร
ต่อไปโดยรวบรวม
ให้ครบถ้วนทุกด้�น
ก�รพัฒน�

๐	มีฐ�นข้อมูลโครงก�ร
อัน เนื่ อ งม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ

๐	โครงก�รปรับปรุง
ฐ�นขอ้มลูโครงก�ร
อัน เ น่ือ งม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๓
๐	มี ร ะ บ บ ฐ � น ข้ อ มู ล

โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	 (E-office)	
ต้ังแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	
ถึง	๒๕๕๖	โดยรวบรวม
ข้อมูลโครงก�รฯ	 ท่ี
สำ � นั ก ง � น 	 ก ป ร .	
สนับสนุนงบประม�ณ

สผว.	(กผง.)
ศสท.

-	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /
โครงก�ร	 ผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด	

-	เ ห็นควรดำ�เ นิน
ก�รต่อไป



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 4

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๒.	เพ่ิมประสิทธิภ�พ
กระบวนก�รบริห�ร
จัดก�รโครงก�ร

๐	มีก�รปรับปรุงแนว	
ท�งก�รปฏิบัติง�น
โครงก�รฯ	 ท่ีสอด	
คล้องกับสถ�นก�รณ์
และจัดทำ�เป็นคู่มือ
เพ่ือเผยแพร่

๒๕๕๓
๐	โครงก�รประชุมเชิง

ปฏิบัติก�รก�รดำ�เนิน
ง�นโครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	
ในภูมิภ�คต่�ง	ๆ 	และ
กรุงเทพฯ	 จำ�นวน	
๙	คร้ัง	ทุกภูมิภ�ค

๒๕๕๔
๐	แผนง�นก�รจัดทำ�

คู่มือก�รปฏิบัติง�น
โครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๔
๐	โครงก�รจัดทำ�แผน

แม่บทศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�อันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๓
๐	จัดประชุมเชิงปฏิบัติ

ก�รฯ	 จำ�นวน	 ๙	 คร้ัง	
สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
เก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�ร
โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ

๐	จัดทำ�คู่มือก�รปฏิบัติ
ง�นโครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ� ริ
สำ�หรับหน่วยง�นท่ีร่วม
ดำ�เนินง�น	 ตลอดจนมี
ก�รรวบรวมขอ้มูลโครงก�ร
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
ของทุกหน่วยง�นให้ลง
ในฐ�นข้อมูลเป็นไปใน
ทิศท�งเดียวกันปัจจุบัน	
(พ.ศ.	๒๕๕๖)	มีจำ�นวน	
๔,๓๕๐	โครงก�ร

๒๕๕๔
๐	มีคู่มือก�รปฏิบัติง�น

โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ร	ิ๒	ฉบบั	สำ�หรบั
เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น	 กปร. 
และสำ�หรับหน่วยง�น
ภ�ยนอกใน	พ.ศ.	๒๕๕๖	
ปรับปรุงคู่มือก�รวิเคร�ะห์
โครงก�รฯ	โดยเพ่ิมประเดน็
คว�มโปรง่ใสต�มนโยบ�ย
รัฐบ�ล

๒๕๕๔
๐	มีแผนแม่บทศูนย์ศึกษ�

ก�รพัฒน�อันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ � ริ 	 พ .ศ .	
๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	สำ�หรับ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในก�ร
ว�งแผน	 กำ�กับดูแล	
ประส�นและติดต�ม
ประเมินผล	ประกอบด้วย

สผว.	(กผง.)

สผว.	(กผง.)

สผว.
สปค.	๑	–	๔

-	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /
โครงก�รผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /
โครงก�ร	 ผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /
โครงก�ร	 ผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ควรมีก�รปรับปรุง
เป็นระยะ	ๆ



ผ 5สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

-	 แผนแม่บทศูนย์ศึกษ�
ก�ร พัฒน� อัน เ น่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ� ริ 	
(ภ�พรวม)

-	 แผนแม่บทศูนย์ศึกษ�
ก�ร พัฒน� อัน เ น่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ� ริ 	
(จำ�แนกเป็น	๖	ศูนย์)

๒๕๕๕
๐	ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

ก�รเร่ืองนำ�้ในพ้ืนท่ีภ�คใต้
๐	ก�รจัดประชุมศูนย์ศึกษ�

สัญจรในพ้ืนท่ี		จ.ฉะเชิงเทร�

สปค.๔ -	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /
โครงก�ร	 ผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

๐	มีก�รรณรงค์ด้�น
คุณธรรม	จริยธรรม
และส่งเสริมค่�นิยม
รักคว�มซ่ือสัตย์
สจุรติ	ใหแ้กเ่จ�้หน�้ที่
ผูป้ฏบิตังิ�นโครงก�รฯ

๒๕๕๔
๐	 แผนปฏิบัติก�ร

ป้องกันและปร�บ
ปร�มก�รทุจริต

๒๕๕๓	–	๒๕๕๖ 
๐ ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตร์

เสริมสร้�งจิตสำ�นึกใน	๔	
กิจกรรม	 ต�มแผน
ปฏิบัติก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รทุจริต
สำ�นักง�น	กปร.

๒๕๕๕
๐	กรรมก�รจริยธรรม	

ดำ�เนนิก�รต�มแผนเผย
แพร่จริยธรรม

๐	จัดทำ�โครงก�รปรับปรุง
กระบวนง�นเพ่ือรองรับ
ดัชนีวัดคว�มโปร่งใสใน
ภ�ครัฐ	 (กระบวนก�ร
ก�รพิจ�รณ�วิเคร�ะห์
งบประม�ณ)

๐	จัดทำ�โครงก�ร	 สลก.	
คนพอเพียง	 สำ�หรับ
เจ้�หน้�ท่ีสำ�นักง�น	กปร.

๒๕๕๖
๐	โครงก�รเกีย่วกบัก�รสร�้ง

จิตสำ�นึกด้�นจริยธรรม

สลก.	(กนก) -	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /
โครงก�ร	 ผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ควรยกระดับคว�ม
สำ�คัญเน่ืองจ�กเป็น
ภ�รกิจท่ีรัฐบ�ลให้
คว�มสำ�คัญ



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 6

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๐	มีก�รพัฒน�กระบวน
ง�นฎีก�

๐	โ ค ร ง ก � ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภ�พก�ร
บ ริ ห � ร จั ด ก � ร
กระบวนง�นฎีก�

๒๕๕๓	
๐	ดำ � เ นิ นก � รประ ชุม	

วิเคร�ะห์ก�รดำ�เนินง�น
ด้�นฎีก�กับหน่วยง�นท่ี
เก่ียวข้องและได้กำ�หนด
แนวท�งท่ีเหม�ะสมกับ
สภ�พเป็นจริงในปัจจุบัน	
รวมท้ังลดข้ันตอนก�ร
ดำ�เนินง�นท่ีซำ�้ซ้อนลง

๒๕๕๔
๐	มีคู่มือก�รบริห�รจัดก�ร

กระบวนง�นฎีก�
๒๕๕๖
๐	มีระบบส�รสนเทศเพ่ือ

ติดต�มฎีก�

สปค.	๑	–	๔
กพบ.
ศสท.

-	ดำ�เนินก�รเป็นไป
ต�มแผน ง �น /
โครงก�ร	 ผลก�ร
ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

- ในระยะต่อไปควร
มแีผนง�นโครงก�ร
ทีเ่พิม่ประสทิธิภ�พ
ก�รบรหิ�รจดัก�ร
ฎีก�ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

๐	มีก�รพัฒน�กระบวน
ง�นติดต�มประเมิน
ผลโครงก�รอันเน่ือง 
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	โครงก�รพัฒน�
คณุภ�พบุคล�กรใน
ก�รติดต�มประเมิน
ผลโครงก�รอันเน่ือง	
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๓
๐	ก�รฝึกอบรมหลักสูตร

ก�รเขียนร�ยง�นก�ร
ประเมินผลโครงก�รส่ง
ผู้เข้�อบรมจำ�นวน	๑	คน

๒๕๕๔
๐	ก�รฝึกอบรมหลักสูตร

นัก วิ จัย ต้นก ล้�ของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก�รวิจัยแห่งช�ติ

๒๕๕๕
๐	ก�รฝึกอบรมหลักสูตร

ก�รวิจัยคุณภ�พของ
สม�คมส่งเสริมก�รวิจัย

๒๕๕๖
๐	ก�รฝึกอบรมหลักสูตร

นัก วิ จัย ต้นก ล้�ของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ก�รวิจัยแห่งช�ติ

ศตผ. -	ก�รดำ� เ นินก�ร
ได้บรรลุตัวช้ีวัด

-	ควรเพ่ิมจำ�นวน	
ผู้เข้�รับก�รพัฒน�
คุณภ�พด้�นก�ร
ประเมินผลม�ก
ย่ิงข้ึน

๐	มีก�รประเมินผลลัพธ์
และผลสัมฤทธิของ
โครงก�ร	

๐	โครงก�รประเมินผล
เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ
อย่�งบูรณ�ก�ร

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินโครงก�รก�ร

ประเมินก�รขย�ยผล
โครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�ร
พัฒน�อันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	ท้ัง	๖	แห่ง	

ศตผ. - ควรมีก�รดำ�เนิน
ก�รประเมินผลลัพธ์	
ผลสัมฤทธ์ิและคว�ม
คุ้มค่�ของโครงก�ร
ในลักษณะประเมิน
เชิงลึก



ผ 7สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

 ๒๕๕๔
๐	ดำ�เนินโครงก�รก�ร

ประเมินก�รขย�ยผล
โครงก�รศึกษ�	วิจัยก�ร
ฟ้ืนฟูท่ีดินเส่ือมโทรม
เข�ชะงุ้มอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	จ.ร�ชบุรี

๒๕๕๕
๐	ดำ�เนินโครงก�รก�ร

ประเมินผลโครงก�ร
พัฒน�พ้ืนท่ีป่�ขุนแม่กวง
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ช 
ดำ�ริ	จ.เชียงใหม่

๒๕๕๖
๐	ประเมินผลโครงก�รสถ�นี

พัฒน�เกษตรท่ีสูงต�ม	
พระร�ชดำ�ริ	จ.เชียงใหม่	
จ.เชียงร�ย	จ.น่�น

๐	ก�รประเมินผลโครงก�ร
พัฒน�พ้ืนท่ีโดยรอบ
วัดญ�ณสงัวร�ร�ม	มห�วิห�ร	
จ.ชลบุรี

ศตผ.

๐	โครงก�รก�รติดต�ม
ผลก�รดำ�เนินง�น			
ก�รจัดทำ�ตัวช้ีวัด

๒๕๕๓ 
๐	มีก�รติดต�มผลก�ร

ดำ�เนินง�นด้�นตัวช้ีวัด
ก�รพัฒน�ในศูนย์ศึกษ�
ก�ร พัฒน� อัน เ น่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ� ริ
ท้ัง	๖	แห่ง	และประชุม
เชิงปฏิบัติก�ร/พร้อม
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนิน
ง�นและดำ�เนินก�รต่อ
เนื่องถึงปี	๒๕๕๖

ศตผ. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรดำ�เนินก�ร
ต่อเน่ือง

๐	โครงก�รจัดทำ�ระบบ
ติดต�มคว�มก้�วหน้�
โครงก�รอันเน่ือง	
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๓ 
๐	มีระบบติดต�มคว�ม

ก้�วหน้�โครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ� ริ 	
(e-monitoring)	 และ	
ดำ�เนินก�รต่อเน่ืองถึง 
ปัจจุบัน	(๒๕๕๖)

สผว.
(กผง.)
ศสท.

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด	
-	ควรมีก�รนำ�ม�
ซ่ึงประโยชน์อย่�ง
จริงจัง



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 8

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๓.	สร้�งและพัฒน�
เครือข่�ยก�รดำ�เนิน
ง�นสนองพระร�ช 
ดำ�ริ

๐	มีทำ�เนียบผู้ประส�น
ง�นโครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	โ ค ร งก � ร จัดทำ �
ทำ�เนียบผู้ประส�น
ง�นโครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	มีทำ�เนียบผู้ประส�นง�น
โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริฯ	ปีงบประม�ณ 
๒๕๕๓	–	๒๕๕๖	

สผว.	
(กผง.)

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรมีก�รสร้�ง
เครือข่�ยระหว่�ง
หน่วยง�นส่วนกล�ง
ของกรมต่�ง	ๆ	 ท่ี
รับผิดชอบโครงก�รฯ
เช่น	 กองแผนง�น	
สำ�นักประส�นง�น
โครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
ท่ี รับ ผิดชอบงบ
ประม�ณโครงก�ร
อันเ น่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริกับ
สำ�นักง�น	กปร.

๐	ร้อยละของหน่วยง�น
ท่ีมีคว�ม รู้คว�ม
เข้�ใจในแนวท�งก�ร
ดำ�เนินง�นโครงก�รฯ 

๐	โครงก�รสำ�รวจ
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ
และคว�มพึงพอใจ
ของหน่วยง�นท่ีร่วม
ดำ�เนินง�นโครงก�รฯ

๐	ร�ยง�นสรุปคว�มพึงพอใจ 
หน่วยง�นผู้รับบริก�รจ�ก
สำ�นักง�น	กปร.	(กระบวน
ง�นก�รสนับสนุนงบ
ประม�ณ)	๑	ฉบับต่อปี	
ต้ังแต่ปี	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖

๐	ร�ยง�นสรุปคว�มพึงพอใจ
ผู้รับบริก�ร	(สื่อประช�	
สัมพันธ์)	 ปี	 ๒๕๕๓	 –	
๒๕๕๖

๐	ร�ยง�นสรุปคว�มพึงพอใจ
ผู้เ ย่ียมชมศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�อันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	(ปี	๒๕๕๓	– 
๒๕๕๖)

๐	ร�ยง�นสรุปคว�มพึงพอใจ
ผู้เข้�ใช้เว็บไซต์สำ�นักง�น	
กปร.	(ปี	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖)

สผว.	(กยพ.)	/
สปส.	/	สตผ.

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

- ควรดำ � เ นินก�ร
ต่อเน่ือง

- ควรนำ�ข้อเสนอแนะ
ม�ปรับปรุงง�น

๔.	ส่งเสริมก�รมีส่วน
ร่วมขององค์กร
เอกชน	 องค์กร
ปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน	และประช�ชน

๐	มีโครงก�รฯ	ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรเอกชนและ
ประช�ชนได้เข้�ม�
มีส่วนร่วม

๐	โครงก�รศึกษ�และ
จัดทำ�แผนก�รมี
ส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรเอกชน	และ
ประช�ชน

๒๕๕๓
๐	 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติ

ก�รโดยมีองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินเข้�ร่วม (workshop 
อบต.)	จำ�นวน	๒๐	คร้ัง
ใน	 ๑๗	 จังหวัดในพ้ืนท่ี
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
และภ�คเหนือ

สปค.	๑	–	๔ -	ควรมีก�รจัดทำ�
โครงก�รท่ีชัดเจน
เป็นรูปธรรมหลังท่ี
ได้ไปจุดประก�ย
คว�มคิดให้	 อบต.	
แล้ว



ผ 9สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๐	จำ�นวนโครงก�รฯ						
ท่ีองค์กรปกครอง			
ส่วนท้องถ่ิน	องค์กร
เอกชนและประช�ชน 
ได้เข้�ม�มีส่วนร่วม
ในก�รติดต�มผล

๐	โครงก�รติดต�มแบบ
มีส่วนร่วมภ�ยใต้
คว�มร่วมมือภ�ครัฐ	
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน	องค์กรเอกชน 
และประช�ชน

๒๕๕๓
๐	โครงก�รประเมินผล

โครงก�รเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในพ้ืนท่ีโครงก�ร
อ่�งเก็บนำ�้ห้วยใหญ่	วังแขม 
จ.ลพบุรี

๒๕๕๔
๐	โครงก�รประเมินผลก�ร

ใช้หญ้�แฝกเพ่ือก�ร
อนุรักษ์ดินและนำ�้นำ�ร่อง
ในพ้ืนท่ีชะล้�งพังทล�ยสูง 
จ.อุตรดิตถ์

๒๕๕๕
๐	โครงก�รประเมินผลลุ่มนำ�้

ห้วยทอน	อันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	จ.อุดรธ�นี

๐	ร�ยง�นก�รติดต�มผล
โครงก�รช่วยเหลือฟ้ืนฟู
เกษตรกรภ�ยหลังภ�วะ		
นำ�้ท่วมต�มแนวปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง

๐	ร�ยง�นก�รติดต�มผล
โครงก�รข้�วครบวงจร	
พลังง�นทดแทนปุ๋ยส่ังตัด	
จำ�นวน	๖	ฉบับ

๒๕๕๖
๐	โครงก�รประเมินผล

ศูน ย์ พัฒน�ป ศุ สัต ว์
ต�มพระร�ชดำ�ริ	จ.เลย

ศตผ. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควร มีโครงก�ร							
ท่ีองค์กรท้องถ่ิน/
ประช�ชนเข้�ม�					
มีส่วนร่วมในก�ร
ติดต�มผลม�กข้ึน

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด

๐	จำ�นวนโครงก�รฯ	
ท่ีดำ�เนินก�รแล้ว
เสร็จและส�ม�รถ
ส่งมอบสู่ประช�ชน

๐	โครงก�รประช�สัมพันธ์
ก�รส่งมอบโครงก�ร	
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ช 
ดำ�ริ

๒๕๕๓
๐	จัด กิ จก ร รม ส่ งมอบ

โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	จำ�นวน	๑๐	
โครงก�รจ�กทุกภูมิภ�ค

๒๕๕๔
๐	จัด กิ จก ร รม ส่ งมอบ

โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	 จำ�นวน	๓	
โครงก�รจ�กทุกภูมิภ�ค

๒๕๕๕
๐	จัด กิ จก ร รม ส่ งมอบ

โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	 จำ�นวน	
๑	 โครงก�ร	 (พิธีมอบ
เอกส�รสิทธิทำ�กิน	 ณ	
โครงก�รห้วยองคต)

สปส. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ			
ต�มตัวช้ีวัด



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 10

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๑.	จัดทำ�ระบบคลัง
ข้อ มูลและอง ค์
คว�มรู้ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริ

๐	มีระบบคลังข้อมูล
และศูนย์ก�รเรียนรู้
ของสำ�นักง�น	กปร.

๐	โ ค ร งก � ร จัดทำ �
เว็บไซต์คลังข้อมูล
และศูนย์ก�รเรียนรู้
สำ�นักง�น	กปร.

๒๕๕๓
๐	มีเว็บไซต์คลัง ข้อมูล

โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	 และศูนย์
เรียนรู้ต�มพระร�ชดำ�ริ
โดยคว�มร่วมมือกับ
สำ�นักร�ชเลข�ธิก�รและ	
SIPA

๒๕๕๔
๐	มีระบบ	e-Library	
๒๕๕๕
๐	จัดทำ�ระบบบริห�รจัดก�ร

ข้อมูลภูมิส�รสนเทศ	
โดยร่วมมือกับ	 GISDA	
และบริษัท	 ล็อกซ์เลย์	
จำ�กัด	

๒๕๕๖
๐	จดัทำ�ระบบ	องคค์ว�มรู้

โครงก�รอนัเนือ่งม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	(KM)

๐	จัดทำ�ระบบบริห�รและ
จัดก�รรูปภ�พ	(Gallery	
Web	Application)

ศสท. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ตัวช้ีวัด

๐	มีเอกส�รประมวล
พระร�ชดำ�ริ	 และ
ฐ�นข้อมูลพระร�ช	
ดำ�ริและโครงก�ร
อัน เ น่ือ งม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ

๐	โ ค ร งก � ร จัดทำ �
ประมวลพระร�ช	
ดำ�ริด้�นก�รพัฒน�
และโครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๓
๐	มี เ อกส � รประมวล

โครงก�รฯ	 (๔,๑๐๐	
โครงก�ร)	 และลงใน
ระบบฐ�นข้อมูลประมวล
โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	 อย่�งต่อ
เน่ือง	 ในปี	 ๒๕๕๖	 มี
โครงก�รในฐ�นข้อมูล
จำ�นวน	๔,๓๕๐	โครงก�ร

สผว.(กผง)
ศสท.

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ควรดำ� เ นินก�ร	
ต่อเน่ือง

- พิจ�รณ�คว�มซำ�้ซ้อน
กับยุทธศ�สตร์ท่ี	๑



ผ 11สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๒.	ค้นห�และพัฒน�
ตัวแบบคว�มสำ�เร็จ

๐	จำ�นวนตัวอย่�งคว�ม
สำ�เร็จต�มปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๐	โครงก�รประกวด
ผลง�นต�มปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินง�นแล้วเสร็จ	 มี

ตวัอย�่งคว�มสำ�เรจ็จ�ก
ก�รประกวดผลง�นฯ	๑๐ 
ประเภท	คอื	ด�้นประช�ชน
ทัว่ไป	ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง 
ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกล 
ด้�นเกษตรทฤษฎีใหม่	
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่	
ด้�นหน่วยง�นภ�คธุรกิจ
ขน�ดเล็ก	ธุรกิจขน�ดกล�ง
ธุรกิจขน�ดใหญ่	 ด้�น
องค์กรภ�ครัฐในส่วน
ภูมิภ�คและในส่วนกล�ง	

๒๕๕๔
๐	มีตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ	

๓๘๐	ผลง�นและพัฒน�
จัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้
นำ�ร่อง	๖	แห่ง

๒๕๕๕-๖
๐	มีก�รพัฒน�จัดต้ังเป็น

ศูนย์เรียนรู้ปีละ	๖	แห่ง	
และมีก�รสำ�รวจคว�ม
พึงพอใจผู้รับบริก�รจ�ก
ศูนย์เรียนรู้

๒๕๕๕	-๖
๐	มีก�รจัดทำ�คู่มือเก่ียวกับ

ก�รประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง	รวม	๑๓	เร่ือง

สศข. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มวัตถุประสงค์

-	ควรมีก�รพัฒน�
ตวัแบบคว�มสำ�เรจ็
อย่�งเป็นรูปธรรม
อย่�งต่อเน่ือง

๐	มีเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบ				
ท่ีมีก�รเรียนรู้ต�ม
แนวพระร�ชดำ�ริ	
และนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต

๐	โครงก�รประกวด
เกษตรกร	ท่ีนำ�ง�น
ศึกษ�ทดลอง	 วิจัย
ข อ ง ศู น ย์ ศึ ก ษ �
อัน เ น่ือ งม�จ�ก
พระร�ชดำ � ริ ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ จ น
ประสบผลสำ�เร็จ

๒๕๕๔
๐	ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ

มีตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ	
จำ�นวน	๑๗	ร�ย

สศข. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ตัวช้ีวัด

- ควรพฒัน�เกษตรกร
ตัวอย่�งเพ่ือเป็น
คนต้นแบบต่อไป



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 12

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๐	โครงก�รประกวด
ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รใช้นำ้�ของกลุ่ม
ผู้ใช้นำ�้

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินโครงก�รเพ่ิม

ประสิทธิภ�พก�รใช้
ประ โยช น์แห ล่ งนำ้ �
โครงก�รอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	๘๔	โครงก�ร  
รวมท้ังดำ�เนินก�รวิจัย	
ท้องถ่ินเพ่ือห�รูปแบบ		
ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ท่ี
เหม�ะสมใน	๙	โครงก�ร

๒๕๕๔
๐	ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จมี

ตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ
จำ�นวน	๔๗	ร�ย

๒๕๕๖
๐	โครงก�รพัฒน�แหล่งนำ�้	

อันเน่ืองม�จ�กพระร�ช	
ดำ�ริในลักษณะก�รพัฒน�
พ้ืนท่ีเชิงบูรณ�ก�ร	(จัดแล้ว 
๑๑	คร้ัง)

๐	โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รบรหิ�รจดัก�รโครงก�ร
พัฒน�แหล่งนำ�้อันเน่ือง	
ม�จ�กพระร�ชดำ� ริ 	
(๑	คร้ัง)

สปค.	๑-๔
สผว.(กผง)

สศข.

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ควรพัฒน�ตัวอย่�ง
คว�มสำ�เร็จและ
ประช�สัมพันธ์ต่อไป

๐	โครงก�รประกวด
ชุมชนรักษ์ป่�ไม้	
( เ พ่ิ ม ม � ใ ห ม่ –
นอกแผน)

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	

มีตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จ	
๓๙	ร�ย

สปค.๔ -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	คว�มสำ�เร็จและ
ประช�สัมพันธ์ต่อไป

๓.	ขย�ยผลและสร้�ง
เครือข่�ยองค์คว�มรู้

๐ มีศูนย์ก�รเรียนรู้
โครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	 โครงก�รศูนย์ก�ร
เรียน รู้ โครงก�ร
อัน เ น่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ	

๒๕๕๓
๐ มีศูนย์เรียนรู้ต�มแนว

พระร�ชดำ�ริ	๑๒๐	แห่ง	
ในพ้ืนท่ีหมู่บ้�นรอบศูนย์
ศึกษ�อันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริในทุกภมูภิ�ค 

๒๕๕๕
๐	 มีศูนย์เรียนรู้ต�มแนว

พระร�ชดำ�ริ	๑๒๐	แห่ง	
ในทุกภูมิภ�คและทบทวน
ศักยภ�พศูนย์เรียนรู้	
เ พ่ือว�งแผนในก�ร
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้
ให้มีคว�มเข้มแข็ง

สปค.	๑	–	๔
สศข.

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ควรพัฒน�ศูนย์
เรียนรู้ต่อไป



ผ 13สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๐	จำ�นวนประช�ชนท่ี
เข้�รับก�รฝึกอบรม
อ�ชีพต�มแนวปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๐	โครงก�รฝึกอบรม
อ�ชีพ	(ใน)	ภ�คเกษตร   
และนอกภ�คเกษตร
ต�มแนวปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง	

๒๕๕๓	–	๒๕๕๖
๐	ดำ�เนินก�รฝึกอบรมให้	

ผู้สนใจและเกษตรกร
โดยจัดข้ึนท่ีศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�อันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริท้ัง	๖	แห่ง	

สปค.	๑	–	๔
สศข.

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ควรมีก�รติดต�ม
ประเมินผลก�รฝึก
อบรม

๐	มีก�รขย�ยผลองค์
คว�มรู้พระร�ชดำ�ริ
สู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ
ชุมชน

๐	โครงก�รขย�ยผล
องค์คว�มรู้พระร�ช	
ดำ�ริสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ
ชุมชน

๒๕๕๓	
๐	มีก�รประชุมเชิงปฏิบัติ

ก�รโดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้�ร่วม	ณ	
ศนูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�อนัเนือ่ง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	จำ�นวน 
๒	 ครั้ง	 (ต่อเนื่องจ�ก
ปีงบประม�ณ	๒๕๕๒	ท่ี
ดำ�เนนิก�รแลว้เสรจ็	๔	ครัง้)

สปค.	๑	–	๔ - ควรมีก�รจัดแผน
ง�น/โครงก�รท่ี
เป็นรูปธรรมย่ิงข้ึน
พิจ�รณ�คว�มซำ�้ซ้อน
กับยุทธศ�สตร์ท่ี	๑

๐	มีศูนย์เรียนรู้ต�ม
แนวปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๐	โครงก�รศูนย์เรียนรู้
ต�มแนวปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๕๕๓	
๐	มีศูนย์เรียนรู้ต�มแนว

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพยีง	๗	แหง่	เพือ่เปน็
ตวัอย�่งแหง่คว�มสำ�เรจ็
ให้บุคคลทั่วไปเข้�ม�
เรียนรู้

๒๕๕๔
๐	จัดต้ัง	๗	แห่ง
๒๕๕๕
๐	จัดต้ังเพ่ิมเติมอีก	๖	แห่ง	

รวมระยะเวล�	๓	ปี	๒๐	
แห่ง	รวมท้ังมีก�รสำ�รวจ
คว�ม พึ งพอ ใจ ผู้ รับ
บริก�รเพ่ือนำ�ผลก�ร
สำ�รวจม�ปรับปรุงก�ร
ดำ�เนินง�นของศูนย์เรียนรู้

สศข. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรมีก�รดำ�เนิน
ง�นต่อไป

๐	จำ�นวนโครงก�ร
คว�มรว่มมอืระหว่�ง
ประเทศ

๐	โครงก�รคว�มรว่มมอื
ด�้นก�รพัฒน�ต�ม
แนวพระร�ชดำ�ริ
ระหว่�งประเทศ

๒๕๕๓
๐	โครงก�รคว�มร่วมมือ

ท�งวิช�ก�รด้�นก�ร
พัฒน�เกษตรท่ีย่ังยืน
ระหว่�งไทยกับเลโซโท

สผว.	(กวส.) - ดำ� เ นินก�รต�ม
ตัวช้ีวัด

-	ควรมีก�รจัดทำ�
แผนง�นโครงก�ร
คว�ม ร่วม มือ ท่ี
สอดคล้องกับก�ร
เข้� สู่ประช�คม
อ�เซียนเพ่ิมเติม



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 14

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๐	ก�รเข้�ร่วมก�รสัมมน�
หญ้�แฝก	ล�ตินอเมริก�	
คร้ังท่ี	๑	ณ	ประเทศชิลี

๒๕๕๔
๐	โครงก�รคว�มร่วมมือ

ท�งวิช�ก�รด้�นก�ร
พัฒน�เกษตรท่ีย่ังยืน
ระหว่�งไทยกับเลโซโท

๐	ก�รเข้�ร่วมก�รสัมมน�
หญ้�แฝก	 น�น�ช�ติ	
คร้ังท่ี	 ๕	 ณ	 ประเทศ
อินเดีย

สผว.	(กวส.)

๒๕๕๕
๐	โครงก�รเศรษฐกิจพอ

เพียงสู่ก�รพัฒน�อย่�ง
ย่ังยืนสำ�หรับช�วเนป�ล	
จำ�นวน	๔	 คน	 จัดโดย
สถ�นเอกอัครร�ชทูต	
ณ	กรุงก�ฐม�ณฑุ	และ
วัดไทยลุมพินี	 ประเทศ
เนป�ล	ณ	 ศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	โครงก�รนำ�ผู้เช่ียวช�ญ
จ�กอิสร�เอลม�ถ่�ยทอด
เทคนิคและวิทย�ก�ร
ด้ �นก� ร เ กษตรแ ก่
ผู้ปฏิบัติง�นและเกษตรกร
ในศนูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๖
๐	โครงก�รพัฒน�และ

รณรงค์ก�รใช้ประโยชน์
จ�กหญ้�แฝกอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ� ริ 	
(ประส�นก�รขอคว�ม
อนุเคร�ะห์จัดอบรม
หัตถกรรม	 หญ้�แฝก	
ณ	ประเทศแอฟริก�ใต้																															
ส่งเอกส�รเผยแพร่ต่�ง	ๆ )

สผว.	(กวส.) -	ดำ�เ นินก�รแล้ว
เสร็จต�มตัวช้ีวัด



ผ 15สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๐	โครงก�รจัดนิทรรศก�ร
เฉลิมพระเกียรติ	ในง�น
ไทยนิวเยียร์	 สงกร�นต์	
เฟสติวลั	และประช�	สมัพนัธ์
ผลก�รดำ�เนินโครงก�ร
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ
ณ	 นครลอสแอนเจลิส	
สหรัฐอเมริก�

๐	โครงก�รนำ�เจ้�หน้�ที่
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
ไปศึกษ�ดูง�น	ณ	ประเทศ
อิสร�เอล	

๐	โครงก�รนำ�คณะวิทย�กร
ไทยเดินท�งไปบรรย�ย
ให้แรงง�นไทยในอิสร�เอล

๐	โครงก�รจัดก�รศึกษ�
ดูง�นและหลักสูตร
ฝึกอบรมสำ�หรับช�ว
ต่�งประเทศ

๒๕๕๓
๐	จัดหลักสูตรศึกษ�ดูง�น

หญ้�แฝกสำ�หรับคณะ		
จ�กประเทศเอธิโอเปีย

๐	ก�รศกึษ�ดูง�นโครงก�ร
บัวแก้วสัมพันธ์	๒	คณะ

๐	จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้�นเกษตรย่ังยืนให้แก่
เจ้�หน้�ท่ีจ�กประเทศ
ติมอรเลสเต

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของคณะ
เจ้�หน้�ที่จ�กประเทศ
ภูฎ�น

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของ
คณะ ผู้นำ�เย�วชนใน
สหรัฐอเมริก�

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของ							
คณะส่ือมวลชนไทยใน
สหรัฐอเมริก�

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของ
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ของประเทศบังคล�เทศ	
และคณะ

สผว.	(กวส.) -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 16

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๒๕๕๔
๐	ก�รศึกษ�ดูง�นโครงก�ร

บัวแก้วสัมพันธ์	 (กลุ่ม
ประเทศล�ตินอเมริก�)

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของคณะ
เย�วชนผู้เข้�ร่วมโครงก�ร 
“Bangkok	Sister	City	
Youth	Program	๒๐๑๑”

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของคณะ
นิสิตนักศึกษ�ท่ัวโลกท่ี
เข้�ร่วมง�น	 “The	๔Th 
AC	๒๑	Student	World	
Forum		๒๐๑๑”

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของคณะ
นักวิจัยและนักวิทย�ศ�สตร์

			จ�กประเทศอิสร�เอล
๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของคณะ

ทูต�นุทูตต่�งประเทศ
ประจำ�ประเทศไทยและ 
คู่สมรสจ�ก	๒๖	ประเทศ

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของ
เจ้�หน้�ท่ีโครงก�ร	Rural 
Development	Support 
Project	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 ประเทศ
ม�ด�กัสก�ร์

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของคณะ
เจ้�หน้�ท่ีอ�วุโสรัฐสภ�
สหรัฐอเมริก�

๐	ก�รศึกษ�ดูง�นของคณะ
ส่ือมวลชนโมร็อคโค

๐	ก�รบรรย�ยสำ�หรับ
หลักสูตรอบรม	“Priority	
Development	Areas	
and	How	Implemented, 
Monitored	and	Evaluated”

๐	ก�รบรรย�ยสำ�หรับ
หลักสูตร	 “Project	
Management”



ผ 17สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๒๕๕๖
๐	คณะ รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย

กระทรวงเกษตรและคณะ
จ�กประเทศเวียดน�ม
ที่จังหวัดเชียงร�ย

๐	คณะผู้อบรมหลักสูตร
ข อ ง ม ห � วิ ท ย � ลั ย
เกษตรศ�สตร์

๐	คณะและ ผู้ เ ข้ � ร่ วม
โครงก�รของมูลนิ ธิ
ชัยพัฒน�

๐	คณะ ฟั ง บ ร ร ย � ย ท่ี
สำ�นักง�น	กปร.

๐	คณะเจ้ �หน้ �ที่ ของ		
คณะกรรม�ธกิ�รคว�มสุข
มวลรวมประช�ช�ติ
จ�กประเทศภูฏ�น

๐	คณะผู้เข้�ร่วมโครงก�ร
บัวแก้วสัมพันธ์เอเชีย
ใต้ฯ	ณ	 ศูนย์ศึกษ�ก�ร
พัฒน�ห้วยทร�ยอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	คณะผู้แทนจ�กสำ�นัก
พระร�ช วังและกรม
อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย � ข อ ง
ร�ชอ�ณ�จักรฮัซไมต์
จอร์แดน	ณ	ศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ

๐	คณะผู้เข้�ร่วมโครงก�ร
นำ�คณะผู้นำ�ท�งสังคม
ของเปรูและโคลอมเบีย	
เยือนไทย	ณ	ศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�เข�หินซ้อน
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	คณะผู้เข้�ร่วมโครงก�ร
เสริมสร้�งองค์คว�มรู้
เก่ียวกับประเทศไทยจ�ก
ประเทศเปรู	โคลอมเบีย	
และเอกว�ดอร์	เย่ียมชม
โครงก�รศกึษ�วจิยัและพฒัน�
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	
จังหวัดเพชรบุรี	

๐	คณะส่ือมวลชนไทย
และเยอรมันเย่ียมชม
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
เข�หินซ้อนฯ	



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 18

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๔.	ประช�สั มพั น ธ์
เชงิรุกเพือ่เสรมิสร�้ง
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ

๐	มโีครงก�รเฉลมิพระเกยีรติ ๐	โครงก�รเฉลมิพระเกยีรติ
พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั 
สมเดจ็พระน�งเจ�้ฯ	
พระบรมร�ชนินี�ถ	
และพระบรมวงศ์

๒๕๕๓
๐	นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ

สวนหลวง	ร.๙
๒๕๕๔
๐	นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ

สวนหลวง	ร.๙
๐	นิทรรศก�รฯ	จัดกิจกรรม

โครงก�ร	 ๘๔	 พรรษ�	
ประโยชน์สุขสู่ปวงประช� 
จำ�นวน	๘	คร้ัง	(ต่อเน่ือง
ปี	๒๕๕๕	๑	คร้ัง	รวม	
๙	คร้ัง)	

๒๕๕๕
๐	นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ

สวนหลวง	ร.๙
๐	โครงก�รเฉลิมพระเกียรติ 

๘๔	พรรษ�	ปวงประช�
ร่มเย็นเป็นสุข

๒๕๕๖
๐	นิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติ

สวนหลวง	ร.๙
๐	นทิรรศก�รเฉลมิพระเกยีรต ิ

ดิน	 นำ้�	 ลม	 ไฟ	 สมดุล
ส่ิง แวด ล้อมอั น เ นื่ อ ง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	นทิรรศก�รเฉลมิพระเกยีรต ิ
๔,๓๕๐	ก�รทรงง�นเพื่อ
ประโยชน์สุขปวงประช�

๐	นทิรรศก�รเฉลมิพระเกยีรติ
ร้อยนิทรรศรัตนโกสินทร์

สปส. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
- ควรมกี�รดำ�เนนิง�น
ต่อไป

-	และประเมินผล
ด�้นก�รประช�	สมัพนัธ์

๐	ช่องท�งก�รเผยแพร่
ประช�สมัพนัธอ์งคค์ว�มรู้
ต�มแนวพระร�ชดำ�ร	ิ
ผลสำ�เรจ็ของโครงก�รฯ 
และขย�ยผลก�รดำ�เนนิง�น
ไปสู่ประช�ชน

๐	โครงก�รขย�ยผล
ก�รพัฒน�ผ่�นท�ง
ส่ือประช�สัมพันธ์
ในรูปแบบต่�ง	ๆ	

๒๕๕๓	–	๒๕๕๖
๐	ดำ�เนินก�รเผยแพร่ประช�	

สัมพันธ์	 ผ่�นส่ือวิทยุ	
โทรทัศน์	 ส่ือส่ิงพิมพ์	
หนังสือพิมพ์	 ว�รส�ร
สื่อมวลชนสัญจร	 สื่อ		
วดีทัิศน	์นทิรรศก�รสญัจร 
ส�รคด	ีก�รประกวดภ�พถ�่ย 
ก�รประกวดขบัรอ้งเพลง
พระร�ชนพินธ	์ก�รประกวด
สื่อแอนนิเมชั่น

สปส. -	ดำ�เนินง�นบรรลุ		
ตัวช้ีวัด



ผ 19สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๒๕๕๕
๐	ดำ � เ นินก�รเผยแพร่

ประช�สมัพนัธ	์สือ่สิง่พมิพ์	
เช่น	 ว�รส�รอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ � ริ 	
หนังสือท่องเท่ียวโครงก�ร
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร	ิ
๔	ภูมิภ�ค

๐	ดำ � เ นินก�รเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ผ่�นส่ือ
วิทยุ	 เช่น	 ส�รคดีชุด
ประโยชน์สุขสู่ปวงประช� 
ชุดจ�รึกไว้ในแผ่นดิน

๐	ดำ � เ นินก�รเผยแพร่
ประช� สัมพัน ธ์ ผ่�น
โทรทัศน์	เช่น	ชุดร้อยไทย
ด้วยดวงใจ	 ส�รคดีเชิง
ข่�วชุด	กปร.	กับง�นของ
ในหลวง	 ก�รเผยแพร่
ข่�ว	บทคว�ม	สกู๊ปข่�ว

๐	ดำ � เ นินก�รเผยแพร่
ประช� สัมพัน ธ์ ผ่�น
นิทรรศก�ร ร่วม กับ
หน่วยง�นอ่ืน	ๆ

๒๕๕๖
๐	โครงก�รประกวดภ�พถ่�ย 

“ภ�พท่ีฉันเห็นจ�กง�น
ของในหลวง”

๐	โครงก�รขย�ยผล
แนวพระร�ชดำ�ริ	
และผลสำ�เร็จจ�ก
โครงก�รฯ	สู่เย�วชน

๒๕๕๔	-	๒๕๕๖
๐	โครงก�รค่�ยเย�วชนรู้

ง�นสืบส�นพระร�ชดำ�ริ	
		(RDPB	camp)

สปส. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรมีก�รดำ�เนิน
ง�นต่อไป/ขย�ย
กลุ่มเป้�หม�ย

๐	 โครงก�รมวลชน
สัมพันธ์ขย�ยผล
แนวพระร�ชดำ�ริ

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินโครงก�รศิลปิน

รวมใจถว�ยในหลวง
ในทุกภูมิภ�คและเผย
แพร่ผ่�นเว็บไซต์

สปส. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรมีก�รดำ�เนิน
ง�นต่อไป/ขย�ย
กลุ่มเป้�หม�ย



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 20

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๒๕๕๔
๐	ดำ�เนินโครงก�รศิลปิน

รวมใจถว�ยในหลวง
ในทุกภูมิภ�ค	 จำ�นวน	
๑๒	 คร้ัง	 และเผยแพร่
ผ่�นเว็บไซต์

๒๕๕๕
๐	โครงก�รอ�ส�สมัครช่วย

ช่วยง�นโครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	โครงก�รสือ่อ�ส�สบืส�น
พระร�ชดำ�ริ	โดยสัญจร
ไปยังพ้ืนที่ต่�งๆ	 รวม	
๙	ครั้ง

๒๕๕๖
๐	โครงก�รส่ืออ�ส�ฯ
๐	โครงก�รร่วมพลังส่ือ		

(ส่ือท้องถ่ิน)

๐	จำ�นวนหน้�เว็บไซต์
ภ�ษ�อังกฤษ

๐	โครงก�รแปลเว็บไซต์
สำ�นักง�นเป็นภ�ษ�
อังกฤษ

๒๕๕๓
๐	แปลเว็บไซต์สำ�นักง�น

เป็นภ�ษ�อังกฤษ	จำ�นวน	
๓๐	หน้�

๒๕๕๔
๐	แปลเว็บไซต์สำ�นักง�น

เป็นภ�ษ�อังกฤษ	จำ�นวน	
๓๐	หน้�

๒๕๕๕
๐	แปลเว็บไซต์สำ�นักง�น

เป็นภ�ษ�อังกฤษ	จำ�นวน	
๓๐	หน้� 

๒๕๕๖
๐	แปลเว็บไซต์สำ�นักง�น

เป็นภ�ษ�อังกฤษ	จำ�นวน	
๓๐	หน้�

สผว.
(กวส.)

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรดำ� เ นินก�ร
ต่อเน่ือง

๐	จำ�นวนส่ือ/ส่ิงพิมพ์
ท่ีเผยแพร่เป็นภ�ษ�
อังกฤษ

๐	โครงก�รเผยแพร่
องค์คว�มรู้ด้�นก�ร
พัฒน�ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริให้แก่
ช�วต่�งประเทศ

๒๕๕๓
๐	เผยแพร่องค์คว�ม รู้	

ด้�นก�รพัฒน�ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริให้แก่ช�ว
ต่�งประเทศในรูปแบบ
เอกส�รแผ่นพับ	วีดิทัศน์ฯ 
จำ�นวน	๙๕๙	ช้ิน

สผว.
(กวส.)

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรดำ� เ นินก�ร
ต่อเน่ือง



ผ 21สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๒๕๕๔
๐	เผยแพร่องค์คว�ม รู้

ด้�นก�รพัฒน�ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริให้แก่ช�ว
ต่�งประเทศในรูปแบบ
เอกส�รแผ่นพับ	วีดิทัศน์ฯ 
จำ�นวน	๑,๐๕๐	ช้ิน

๒๕๕๕
๐	เผยแพร่องค์คว�ม รู้

ด้�นก�รพัฒน�ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริให้แก่ช�ว
ต่�งประเทศในรูปแบบ
เอกส�รแผ่นพับ	วีดิทัศน์ฯ
จำ�นวน	๗๕๐	ช้ิน

๒๕๕๖
๐	เผยแพร่องค์คว�ม รู้

ด้�นก�รพัฒน�ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริให้แก่ช�ว
ต่�งประเทศในรูปแบบ
เอกส�รแผ่นพับ	วีดิทัศน์ฯ
จำ�นวน	๙,๑๓๓	ช้ิน

๓. ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รองค์กร

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๑.	ส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรม	และ	สร�้ง
จติสำ�นกึคว�มรบัผดิชอบ

๐	จำ�นวนข้อร้องเรียน
เร่ืองพฤติกรรมต่�ง	ๆ 	

๐	จำ�นวนก�รกระทำ�
ผิดวินัยของข้�ร�ชก�ร

๐	แผนพัฒน�ด้�น
คุณธรรม	จริยธรรม
และก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รทุจริต
สำ�นักง�น	กปร.

๒๕๕๓
๐	มีแผนปฏิบัติก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�ร
ทุจริต	สำ�นักง�น	กปร.	
พ.ศ.	 ๒๕๕๓,	 ๒๕๕๔,	
๒๕๕๕	 และ	 ๒๕๕๖	
และดำ�เนินก�รได้สูงกว่�
เป้�หม�ยของแผนทุกปี

สลก.	(กนก.) -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

-	ควร มีแผนง�น
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมต่อเน่ือง

- พจิ�รณ�คว�มซำ�้ซอ้น
กบัยุทธศ�สตรท์ี	่๑ 
ข้อ	๒

๐	มีแผนบริห�รคว�ม
เสีย่ง	และระบบควบคมุ
ภ�ยในท่ีทันสมัย

๐	แผนบริห�รคว�ม
เส่ียง

๐	ดำ�เนนิก�รต�มแผนบรหิ�ร
คว�มเสีย่ง	สำ�นกัง�น	กปร. 
พ.ศ.	 ๒๕๕๓,	 ๒๕๕๔,	
๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖

กพบ. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

-	ควรดำ�เนินก�ร
ต่อเน่ืองและสร้�ง
คว�มเข้�ใจท่ีท่ัวถึง
ท้ังองค์กร



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 22

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๐	แผนก�รควบคุม
ภ�ยใน

๐	ดำ�เนินง�นต�มแนวท�ง
ก�รควบคุมภ�ยในต�ม
ระเบียบคณะกรรมก�ร
ตรวจเงินแผ่นดิน	(คตง.)	
พ.ศ.	 ๒๕๕๓,	 ๒๕๕๔,	
๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖

กพบ. -	 ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

-	 ควรดำ�เนินก�ร
ต่อเน่ืองและสร้�ง
คว�มเข้�ใจท่ีท่ัวถึง
ท้ังองค์กร

๐	จำ�นวนกิจกรรมใน
ก�รสร้�งจิตสำ�นึก
คว�มรับผิดชอบ

๐	แผนก�รดำ�เนินก�ร
ต�มแนวนโยบ�ย
กำ�กับองค์กรท่ีดี

๐	ดำ�เ นินง�นต�มแนว	
นโยบ�ยกำ�กับองค์กรท่ี
ดีของสำ�นักง�น	 กปร.	
ครบท้ัง	๔	ด้�น	อ�ทิ	ก�ร
เผยแพร่ผลง�นปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง	
ก�รจัดกิจกรรมวันเด็ก	

๒๕๕๖
๐	โครงก�รชุมชนสืบส�น

พระร�ชดำ�ริ
๐	โครงก�ร	สลก.	คนพอเพียง
๐	กจิกรรมส�ธ�รณะประโยชน์	

โรงเรียนห้วยนำ้�โจน	
จ.ก�ญจนบุรี

กพบ. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

-	ควร มีแผนง�น
โครงก�รท่ีส่งเสริม
ก�รสร้�งจิตสำ�นึก
แก่บุคล�กรในองค์กร
อย่�งต่อเน่ืองและ
ครอบคลุมท้ังองค์กร

๒.	พัฒน�สมรรถนะก�ร
บรหิ�รทรพัย�กรบคุคล 
(HR	Scorecard)

๐	ร้อยละของบุคล�กร
ทุกระดับที่ได้รับก�ร
พัฒน�สมรรถนะ	
เพือ่เตรยีมพรอ้มรบั
ก�รปฏิบัติง�น

๒๕๕๕
๐	มีแผนกลยุทธ์ก�ร	

บรหิ�รทรพัย�กรบคุคล

๒๕๕๓
๐	โครงก�ร	e-learning 

และฝกึอบรมท�งไกล

๒๕๕๕
๐	โครงก�รจัดทำ�แผน

กลยุทธ์ก�รบริห�ร
ทรพัย�กรบคุคลและ
แผนพฒัน�บคุล�กร
ทัง้ระดบัองคก์รและ
ร�ยบุคคล

๒๕๕๓
๐	โครงก�ร e-learning	

และฝึกอบรมท�งไกล

๒๕๕๕
๐	มีแผนพัฒน�บุคล�กร
๐	จัดทำ�หลักสูตรพัฒน�

ทรัพย�กรบุคคลเพ่ือขับ
เคล่ือนก�รพัฒน�ต�ม
แนวพระร�ชดำ�ริและ
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง	 จำ�นวน	 ๓	
หลักสูตร	 คือ	หลักสูตร
นักบริห�รก�รพัฒน�
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	
(นบร.)	หลักสูตรวิทย�กร
เพ่ือขับเคล่ือนก�รพัฒน�
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
และปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง	(วพร.)	หลักสูตร

สพค. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

-	ควรมีแผนพัฒน�
สมรรถนะทีส่นบัสนนุ
ก�รเข�้สูป่ระช�คม
อ�เซียน



ผ 23สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

	 พัฒน�องค์คว�มรู้และ
เสริมสร้�งเครือข่�ยต�ม
แนวปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง	(พพร.)

๒๕๕๖
๐	โครงก�รฝึกอบรม	นบร.,	

วพร.,	และ	พพร.	รุ่นท่ี	๒
๐	โครงก�รเรียนรู้ต�มรอย

พระยุคลบ�ท
๒๕๕๓
๐	โครงก�รสับเปล่ียน

หมุนเวียนง�นใน
ระบบข้�ร�ชก�ร	ผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนด

ของ	ก.พ.	 มีข้�ร�ชก�ร
สำ�นักง�น	กปร.	เข้�ร่วม
โครงก�ร	๑	คน

สพค. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

๐	โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รใชป้ระโยชนว์ทิยุ
สื่อส�ร

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนนิก�รฝกึอบรมโครงก�ร

เพิม่ประสทิธภิ�พก�รใช้
ประโยชน์วิทยุส่ือส�ร	

สลก.
(กชบ.)

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

๐	โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รใช้พลังง�น

๒๕๕๔
๐	ดำ�เนนิก�รฝกึอบรมโครงก�ร

เพิม่ประสทิธภิ�พก�รใช้
พลังง�น

สลก.
(กชบ.)

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
ต่อเน่ือง

๐	โครงก�รพัฒน�สมรรถนะ
บุคล�กรด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินก�รฝกึอบรมสำ�หรบั

เจ�้หน�้ทีส่ำ�นกัง�น	กปร.	
และศนูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
ใน	๒	หลักสูตรจำ�นวน 
๔๖	คน

๐	ดำ�เนินก�รฝกึอบรมสำ�หรบั
เจ�้หน�้ทีศ่นูยส์�รสนเทศ
เข้�อบรมใน	๕	หลักสูตร
จำ�นวน	๕	คน

๒๕๕๔
๐	ดำ�เนินก�รฝกึอบรมสำ�หรบั

เจ�้หน�้ทีส่ำ�นกัง�น	กปร.	
และศนูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
ใน	๒	หลักสูตร	จำ�นวน	
๖๗	คน

ศสท. -	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

-	ควรมีก�รพัฒน�
สมรรถนะบุคล�กร
ท่ัวถึงองค์กร



แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)ผ 24

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๒๕๕๕
๐	ดำ�เนินก�รฝกึอบรมสำ�หรบั

เจ�้หน�้ทีส่ำ�นกัง�น	กปร. 
และศนูยศ์กึษ�ก�รพฒัน�
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
ใน	๒	หลักสูตร	จำ�นวน	
๖๗	คน

๐	ดำ�เนินก�รฝกึอบรมสำ�หรบั
เจ�้หน�้ทีศู่นยส์�รสนเทศ
เข�้อบรมใน	๕	หลกัสตูร	
จำ�นวน	๕	คน

๐	โครงก�รฝกึอบรมหลกัสตูร
ก�รใช้	SPSS	for	windows 
สำ�หรับง�นวิจัยและ
วิเคร�ะห์ข้อมูลสถิติ

๐	หลักสูตร	 window	 7	
&	Microsoft	office

๐	โครงก�รเพ่ิมประสิทธิ	
ภ�พพนักง�นร�ชก�ร

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖
๐	ดำ�เนินก�รฝึกอบรม

โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รปฏบิตังิ�นของพนกัง�น
ร�ชก�ร

สพค.
สลก.

-	ดำ�เนินก�รบรรลุ
ต�มตัวช้ีวัด

- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
เพ่ิมประสิทธิภ�พ
พนักง�นร�ชก�ร	
ท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะ

๒๕๕๓
๐	โครงก�รเสริมสร้�ง

ทักษะภ�ษ�อังกฤษ
และสมรรถนะบุคล�กร

๒๕๕๓
๐	โครงก�รหลักสูตรฝึกอบรม

ภ�ษ�อังกฤษ
๐	โครงก�ร ฝึกก�ร ใช้

ภ�ษ�อังกฤษบนเว็บไซต์ 
ปี	๒๕๕๓	–	๒๕๕๔

๒๕๕๔
๐	โครงก�รฝกึอบรมต่�งประเทศ

มผีูไ้ดร้บัทนุ	จำ�นวน	๕	คน
๒๕๕๕
๐	โครงก�รจัดฝกึอบรมหลกัสตูร 

“ค่�ยภ�ษ�อังกฤษ”	เร่ือง	
โครงก�รอันเนื่องม�จ�ก
พระร�ชดำ�ร	ิ๒๕๕๕	ระหว�่ง
วันท่ี		๑๖	–	๑๘	พฤษภ�คม 
๒๕๕๕	ณ	 ศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�ห้วยทร�ย
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	
มผีูเ้ข�้รว่มทัง้สิน้	๒๔	คน

สผว.
(กวส.)

-	ดำ�เนินง�นต่อเน่ือง
-	ควรมีก�รพัฒน�
เจ้�หน้�ท่ีสำ�นักง�น 
กปร.	 อย่�งท่ัวถึง	
ครอบคลุมเ พ่ือ
ขับเคล่ือนภ�รกิจ
ก�รเข้�สู่ประช�คม
อ�เซียน



ผ 25สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๐	โครงก�รฝึกก�รใช้ภ�ษ�
อังกฤษบนเว็บไซต์

๐	โ ค ร ง ก � ร ฝึ ก อบรม
ต�่งประเทศ	มีผู้ได้รับทนุ 
จำ�นวน	๑	คน

๒๕๕๖
๐	โครงก�รอบรมหลักสูตร

ภ�ษ�อังกฤษเพ่ือเตรียม
คว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คม
อ�เซียนสำ�หรับผู้บริห�ร
ระดับสูง	กล�ง	และต้น

๐	โ ค ร ง ก � ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภ�พก�ร
ป ฏิ บั ติ ง � น ข อ ง
พนักง�นขับรถยนต์
และพนักง�นบริก�ร

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖
๐	ดำ�เนินก�รฝึกอบรม

โครงก�รเพ่ิมประสิทธิ	
ภ�พก�รปฏิบัติง�นของ
พนักง�นขับรถยนต์และ
พนักง�นบริก�ร	

สพค.
สลก.	(กชบ.)

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
ต่อเน่ือง

๐	ก�รส่งบุคล�กรไป
อบรมภ�ยนอก

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖
๐	จัดส่งบุคล�กรไปฝึกอบรม

ยังสถ�บันต่�ง	ๆ 	ประม�ณ 
๕๐	–	๖๐	หลักสูตร

สพค. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
ต่อเน่ือง

๓.	พัฒน�องค์กรต�ม
เกณฑ์คุณภ�พก�ร
บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ 
(PMQA)

๐	ระดับคว�มพึงพอใจ
ของผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๐	โครงก�รจัดทำ�แนว	
ท�งหรือม�ตรก�ร
ในก�รตอบสนอง
คว�มต้องก�รของ
ผูร้บับรกิ�รและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖
๐	มีกระบวนก�รรับฟังคว�ม

คิดเห็นโดยก�รสำ�รวจ
คว�มพึงพอใจของผู้รับ
บริก�รจ�กสำ�นักง�น	
กปร.	ทุกปี

กพบ. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรมีก�รพัฒน�ให้
ครบถ้วนทุกเกณฑ์
ของ	PMQA

๐	มีก�รแปลงแผน
กลยุทธ์ของสำ�นักง�น 
กปร.	เป็นแผนปฏิบัติ
ร�ชก�ร	ระยะ	๔	ปี

๐	แผนปฏิบัติร�ชก�ร
สำ�นักง�น	กปร.	ระยะ 
๔	ปี

๒๕๕๓	–	๒๕๕๖
๐	มีก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติ

ร�ชก�รสำ�นักง�น	กปร.	
ระยะ	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๓	– 
๒๕๕๖)

สผว.
(กยพ.)

-	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
- ควรมีก�รดำ�เนินก�ร
ต่อเน่ือง

๐ มีแนวท�งก�รมอบ
อำ�น�จในองค์กรที่
ชัดเจน

๐	แผนง�น/แนวท�ง/
วิธีปฏิบัติในก�รมอบ
อำ�น�จท่ีสอดคล้อง
กับพระร�ชกฤษฎีก�	
มอบอำ�น�จ	 พ.ศ.	
๒๕๕๐

๒๕๕๓	–	๒๕๕๕
๐	 มีก�รดำ�เนินง�นปรับ

โครงสร้�งเพ่ือกระจ�ย
อำ�น�จในก�รบริห�รให้
ส�ยก�รบังคับบัญช�ส้ันลง

สพค. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๐	ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รถ่�ยทอด
ตัวช้ีวัดขององค์กร
ลงสู่สำ�นัก/กลุ่ม/
กอง

๐	กิจกรรมก�รสร้�ง
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ก�รถ่�ยทอดตัวช้ี
วัดขององค์กรลงสู่
สำ�นัก/กลุ่ม/กอง

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖
๐	มีก � รประ ชุม ช้ีแจ ง

ก�รถ่�ยทอดตัวช้ีวัด
ลงสู่สำ�นักบุคคล	ในก�ร
ประชุมสัมมน�ประจำ�ปี

กพบ. -	ควรมีก�รยกระดับ
คว�มสำ � คัญใ ห้
บุคคล�กรทุกระดับ
ได้รับทร�บ

๐	ระดับคว�มสำ�เร็จ
ก�รดำ�เนินง�นเป็น
ไปต�มตัวช้ีวัด	ต�ม
คำ�รับรองก�รปฏิบัติ
ร�ชก�ร

๐	โครงก�รฝึกอบรม
เพ่ือพัฒน�บุคล�กร
เก่ียวกับเคร่ืองมือ
ในก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐ

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖
๐	ดำ � เ นินก �ร สัมมน�

โครงก�รฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒน�บุคล�กรเก่ียวกับ
เคร่ืองมือในก�รพัฒน�
คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐโดยกำ�หนดเป็น
ส่วนหน่ึงของก�รสัมมน�
ประจำ�ปี	

๐	มีก�รประชุมคณะทำ�ง�น
กำ�กับดูแลตัวช้ีวัดเพ่ือ
สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ร่วมกันและติดต�มผล
ก�รดำ�เนินง�นเป็นระยะ	ๆ

กพบ. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
- ควรมกี�รดำ�เนนิก�ร
ต่อเน่ือง

๐	โ ค ร งก� รจั ดทำ �
ม�ตรฐ�นกระบวน	
ง�นของสำ�นักง�น	
กปร.

๒๕๕๓	–	๒๕๕๖
๐	มีก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�น

กระบวนง�นวิเคร�ะห์
โครงก�รและก�รตรวจ
สอบฎีก�

กพบ. -	บรรลุต�มตัวช้ีวัด
-	ควรมีก�รจัดทำ�	
ม�ตรฐ�นกระบวน	
ง�นอืน่เพิม่เตมิ	ท้ังใน 
Core	function	และ 
Support	function

๐	จำ�นวนบุคล�กรท่ีได้
รับก�รอบรมคว�มรู้
ด้�นงบประม�ณ
ก�รเงิน	ก�รคลัง	และ
พัสดุ

๐	แผนเพ่ิมพูนคว�มรู้
ด้�นก�รเงินก�รคลัง
และพัสดุ

๒๕๕๓	–	๒๕๕๕
๐	ดำ�เนินก�รต�มหลักสูตร

ท่ีกรมบัญชีกล�งจัดฝึก
อบรม

๒๕๕๖
๐	โครงก�รเผยแพร่องค์

คว�มรู้เร่ืองก�รเงินก�ร
คลังและพัสดุ	(KM)

สลก.
(กบง.)

-	ควรมีก�รอบรม
ให้แก่เจ้�หน้� ท่ี	
กปร.	ให้ครอบคลุม
ท้ังองค์กร

- จดัทำ�คู่มือองค์คว�มรู้

๔.	เพ่ิมประสิทธิภ�พ
ในก�รบริห�รจัดก�ร
ส�รสนเทศ

๐	มรีะบบขอ้มลูส�รสนเทศ
ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์
ถูกต้องและทันสมัย

๐	โครงก�รพัฒน�เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภ�พ
ระบบขอ้มูลส�รสนเทศ

๒๕๕๓	–	๒๕๕๖
๐	ดำ�เนินก�รปรับปรุงเพ่ิม

ประสิทธิภ�พก�รใช้ง�น
ของระบบส�รสนเทศ	
๕	ระบบ	(E-monitoring, 
E-saraban,	 ระบบ	KM 
ระบบติดต�มคว�มก้�วหน้�
ฎีก�	 ระบบบริห�รและ
จัดก�รรูปภ�พ)

ศสท. - บรรลุต�มตัวช้ีวัด
- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
ในกระบวนง�น
อ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภ�พ
ในก�รบริห�รง�น
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนง�น/โครงก�ร
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลก�รดำ�เนินง�น
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ ก�รวิเคร�ะห์ผล

๐	ร้อยละคว�มสำ�เร็จ
ก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศต�ม
แผนแม่บทเทคโน	
โลยีส�รสนเทศ

๐	โครงก�รพัฒน�
และปรับปรุงระบบ
ส�รสนเทศ

๒๕๕๓	–	๒๕๕๖
๐	ดำ�เนินก�รครบถ้วน

ต�มแผนแม่บทผลก�ร
ดำ�เนินง�น	ร้อยละ	๑๐๐

ศสท. - ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
ต่อเน่ือง

๒๕๕๖
๐	แผนแม่บทส�รสนเทศ	

ปี	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐
๐	แผนแก้ไขสถ�นก�รณ์

คว�มไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติท่ีอ�จเกิดข้ึนกับ
ฐ�นข้อมูลและส�รสนเทศ 
ปี	๒๕๕๗	–	๒๕๕๘

ศสท. - ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

๐	โ ค ร งก � ร จัดห�
คอมพิวเตอร์และ
อุปกร ณ์ ต่อ พ่ ว ง
ประจำ�สำ�นักง�นฯ

๒๕๕๓
๐	ดำ�เนินก�รต�มแผน

แม่บทเทคโนโลยีส�ร	
สนเทศ	อตัร�สว่นจำ�นวน
คอมพิวเตอร์ต่อบุคล�กร 
เท่�กับ	๑:๑

ศสท. - ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
ต่อเน่ือง

๒๕๕๖
๐	โครงก�รจัดห�ครุภัณท์	

เช่น	เคร่ืองพิมพ์	สีเลเซอร์	
จอทัชสกีน	เคร่ืองสำ�รอง
ไฟ	software	antivirusฯ

๐ ร้อยละของ ผู้ รับ
บริก�ร ท่ีมีคว�ม
พึงพอใจในระบบ
ส�รสนเทศ

๐ โครงก�รสำ�รวจ
คว�มพึงพอใจผู้รับ
บริก�รข้อมูลส�ร	
สนเทศ

๒๕๕๓	-	๒๕๕๖
๐ สำ�รวจในภ�พรวมมี

ระดับคว�มพึงพอใจใน
ระดับดี

ศสท. - ดำ�เนินง�นบรรลุ
		ตัวช้ีวัด
- ควรมีก�รดำ�เนินง�น
ต่อเน่ือง

๕. พัฒน�ระบบก�ร
จัดก�รคว�มรู้

๐ ระดับคว�มสำ�เร็จ
ในก�รดำ�เนินง�น
ต�มแผนจัดก�ร
องค์คว�มรู้

๐ แผนดำ � เ นินก�ร
ต�มแผนจัดก�ร
อง ค์คว�ม รู้ของ
สำ�นักง�น	กปร.

๒๕๕๓
๐ ดำ�เนินก�รต�มแผน					

ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้	
สำ�นักง�น	กปร.	ประกอบ
ด้วย

 ๑. องค์คว�มรูพ้ระร�ชดำ�ริ
 ๒. องค์คว�มรู้เก่ียวกับ

ส่ื อ วิ ดี ทั ศ น์ แ น ว
พระร�ชดำ�ริ

 ๓. องค์คว�มรู้ภ�ษ�
อั ง ก ฤษ เ พ่ื อ ก � ร
ประส�นง�นโครงก�รฯ

กพบ. -	 ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

-	ควรมีก�รเผยแพร่
		ให้ท่ัวถึงท้ังองค์กร
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

ผลการดำาเนินงาน
(๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ผล

๒๕๕๕
๐	ดำ�เนินก�รต�มแผน	

ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้	
สำ�นักง�น	กปร.	จำ�นวน	
๓	องค์คว�มรู้	ประกอบ
ด้วย	 ก�รจัดก�รป่�
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ	
ก�รจัดก�รนำ้�ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริและปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๐ จำ�นวนเครือข่�ย
อง ค์คว�ม รู้แนว
พระร�ชดำ�ริ

๐ โครงก�รสร้�งเครือ
ข่�ยก�รสร้�งและ
แลกเปล่ียน	เรียนรู้
อง ค์คว�ม รู้แนว
พระร�ชดำ�ริของ
หน่วยง�นภ�ครัฐ	
เอกชน	และประช�ชน

๒๕๕๓
๐ มีเครือข่�ยองค์คว�มรู้

กับศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ช	
ดำ�ริและมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ

๒๕๕๕	-	๒๕๕๖
๐ มีเครือข่�ยองค์คว�มรู้

แนวพระร�ชดำ�ริของ
หน่วยง�นภ�ครัฐ	เอกชน	
และประช�ชน	 เช่น	
มูลนิธิปิดทองหลังพระ	
โครงก�รท้องฟ้�หญ้�
แฝก	 กรมก�รปกครอง	
กรมส่งเสริมก�รปกครอง
ท้องถ่ิน	 ธ.ก.ส.	 มูลนิธิ
สถ�บันวิจัยและพัฒน�
ประเทศต�มปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง	(มพพ.) 
กระทรวงเกษตร	บริษัท
อินทัช	 บริษัทฮอนด้�								
สถ� บันส�รสน เทศ
ทรัพย�กรนำ้�และก�ร	
เกษตร

สศข.
สผว.	(กผง.)
สปค.	๑	–	๔

- ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด

- ควรมกี�รดำ�เนนิก�ร
ต่อเนือ่งโดยสนบัสนนุ
คว�มเข้มแข็งของ
เครือข่�ย

-	ควรทำ�	MOU	กับ
เครือข่�ย	 เ พ่ือ
กำ�หนดแนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นของ
แต่ละปี

๖. พัฒน�ระบบก�ร
ติดต�มประเมินผล
ก�รปฏิบัติร�ชก�ร

๐ มีระบบก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ต�มหลักก�รบริห�ร
ง�นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

๐ แผนปฏิบัติก�รเพ่ือ
ให้เป็นไปต�มคำ�
รับรองก�รปฏิบัติ
ร�ชก�รประจำ�ปี

๒๕๕๓	–	๒๕๕๕
๐ ดำ�เนินก�รจัดทำ�และ

ปฏิบัติต�มคำ�รับรองก�ร
ปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	
๒๕๕๓	 ของสำ�นักง�น	
กปร.

สพค.
กพบ.

- ดำ�เนินง�นบรรลุ
ตัวช้ีวัด
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ภาคผนวก ๒

แผนปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์สำานักงาน กปร. 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
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ภ�คผนวก ๒

แผนปฏิบัติร�ชก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์สำ�นักง�น กปร.

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

๑. ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริ

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวช้ีวัด เป้�หม�ยรวม ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.	เพ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�ร
โครงก�รอันเน่ือง 
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๑.	โครงก�รปรับปรุง/
ซ่ อ ม แ ซ ม / ฟ้ื น ฟู 	
โครงก�รฯ	ท่ีมีอยู่เดิม
ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์
ได้ม�กข้ึน

๐	จำ�นวนโครงก�รฯ	
ท่ีได้รับก�รปรับปรุง
ซ่อมแซม

๒๐	โครงก�ร/ปี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ สปค.	๑	–	๔
สกพ.
สผว.

๒.	ก�รต่อยอดโครงก�ร
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ช	
ดำ�ริ	 (โครงก�รหลัก)	
ให้เกิดประโยชน์

๐	จำ�นวนโครงก�รฯ	
ท่ีได้รับก�รต่อยอด

๑๖	โครงก�ร ๔ ๔ ๔ ๔ สปค.	๑	–	๔
สกพ.
สผว.

๓. ส่งเสริมอ�ชีพให้คว�มรู้/
อบรม	เพ่ือให้โครงก�ร
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ช 
ดำ�ริ	 เกิดประโยชน์
อย่�งครบวงจร

๐	จำ�นวนคร้ังท่ีจัด
	 -	ก�รอบรม
	 -	ส่งเสริมอ�ชีพ
	 -	ให้คว�มรู้

๘	โครงก�ร/ปี ๘ ๘ ๘ ๘ สปค.	๑	–	๔
สศข.

๔.	เ พ่ิมประสิทธิภ�พ
กระบวนง�นพิจ�รณ�
สนับสนุนงบประม�ณ
อย่�งครบวงจร

๐	โ ค ร ง ก � ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภ�พก�ร
วิเคร�ะหโ์ครงก�ร

๑	โครงก�ร - ๑ - - สผว.
สพค.

สปค.	๑	–	๔

๕.	เ พ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รติดต�มประเมิน
ผลโครงก�รอันเน่ือง			
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	โครงก�รประเมิน
ผลลัพธ์	ผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงก�รฯ

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สตผ.

๐	โครงก�รประเมิน
คว�มคุ้มค่�ของ
โครงก�ร

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สตผ.

๐	โ ค ร ง ก � ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภ�พก�ร
ติดต�มประเมิน
ผลโครงก�ร

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สตผ.

(ผ	๓๒)
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายรวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๐	โครงก�รติดต�ม
ผ ล โ ด ย ร ะ บ บ	
E-monitoring

๑	โครงก�ร ๑ - - - สผว./ศสท.

๒.	สง่เสรมิง�นวชิ�ก�ร
ศนูยศ์กึษ�ก�รพัฒน� 

๑.	ส่งเสริมง�นวิช�ก�ร
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
อั น เ นื่ อ ง ม � จ � ก
พระร�ชดำ�ริ

๐	จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผลง�นวิจัย
ของศูนย์ฯ	กับภ�คี
นักวิจัยภ�ยนอก

๑	คร้ัง	/	ปี ๑ ๑ ๑ ๑ สศข.

๒.	ส่งเสริมง�นฝึกอบรม
ของศูนย์ศึกษ�ก�ร	
พั ฒ น � อั น เ นื่ อ ง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	ง�นวิจัยท่ีประสบ
ผลสำ�เร็จและกล่ัน
กรองม�เป็นหลักสูตร
ก�รฝึกอบรม

๖	เร่ือง/ปี	
(ศูนย์ละ	

๑	เร่ือง/ปี)

๖ ๖ ๖ ๖ สศข.

๓.	ส่งเสริมศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�อันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
ให้เป็นแหล่งศึกษ�วิจัย

๐	มีผลง�นจำ�นวนง�น
วิจัยท่ีส�ม�รถเผย
แพร่ต่อส�ธ�รณะ

๖	เร่ือง/ปี	
(ศูนย์ละ	

๑	เร่ือง/ปี)

๖ ๖ ๖ ๖ สศข.

๓.	พัฒน�ระบบบริห�ร
จัดก�รง�นฎีก�และ
เร่ืองร้องทุกข์

๑.	พัฒน�ระบบติดต�ม
ฎีก�และเร่ืองร้องทุกข์
โดยใช้เทคโนโลยีส�ร	
สนเทศ

๐	มีระบบก�รติดต�ม
ฎีก�อย่�งสมบูรณ์
เป็นปัจจุบัน

๑	ระบบ - ๑ ๑ - ศสท.
สปค.	๑	–	๔

กพบ.
สผว.

๐	มีก�รเช่ือมโยงระบบ
ติดต�มฎีก�ท่ีสมบูรณ์
แล้ว	(เป็นโครงก�ร
แล้ว)	กับหน่วยง�น
ท่ีเก่ียวข้อง

๑	แผนง�น - ๑ - - สปค.	๑	–	๔
ศสท.
กพบ.
สผว.

๒.	จัดทำ�ก�รติดต�ม
โครงก�ร	(ฎีก�)	ท่ียัง
ไม่ได้ดำ�เนินก�ร

๐	มีก�รติดต�มฎีก�ฯ ๒	คร้ัง/ปี ๒ ๒ ๒ ๒ สปค.	๑	–	๔
กพบ.

๔.	ก�รขย�ยเครือข่�ย
และพัฒน�ก�รมี
ส่วนร่วม

๑.	กระชับคว�มสัมพันธ์
ของเครือข่�ย

๐	จัดสัมมน�ศึกษ�
ดูง�น	 (ทุกหน่วย) 
*ท้องถ่ิน*

๑	คร้ัง/ปี ๑ ๑ ๑ ๑ สผว.
สปส.

สปค.	๑	–	๔	

๒.	ขย�ยเครือข่�ยสู่ภ�ค	
เอกชน/ประช�ชน
และต่�งประเทศ

๐	จำ�นวน	(กิจกรรม)	
ของเครือข่�ย

๓	เครือข่�ย/ปี ๓ ๓ ๓ ๓ กวส.
สปส.

สปค.	๑	–	๔

๓.	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม
ของประช�ชนในทุก
โครงก�ร	(เชิงคุณภ�พ)

๐	จำ�นวนกิจกรรม
ของกลุ่มท่ีจัดต้ัง

๔	กลุ่ม/ปี ๔ ๔ ๔ ๔ สปค.	๑	–	๔
สศข.

๔.	ส ร้ � ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 	
(เสริมร�ยได้)

๐	จำ�นวนผลิตภัณฑ์ ๖	ผลิตภัณฑ์/ปี ๖ ๖ ๖ ๖ สปค.	๑	–	๔
สศข.



ผ 33สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวช้ีวัด เป้�หม�ยรวม ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.	ก�รสร้�งองค์คว�มรู้
เพ่ือขย�ยผล

๑.	โครงก�รรวบรวมข้อมูล
ก�รศึกษ�วิจัยจ�ก
โครงก�รอันเ น่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๐	จำ�นวนองค์คว�มรู้
ใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน

๒๔	เร่ือง ๖ ๖ ๖ ๖ สปค.	๑	–	๔
สศข.
ศสท.

ศูนย์ศึกษ�ฯ

๒.	โครงก�รพัฒน�ระบบ
ฐ�นข้อมูลองค์คว�มรู้
โครงก�รอันเ น่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	
(ภ�พรวม)

๐	ก�รพัฒน�ระบบฐ�น
ข้อมูลองค์คว�มรู้
ให้มีประสิทธิภ�พ

๐	ก�รนำ�ไปใช้
๐	คว�มพึงพอใจของ

ผู้ใช้

๑	ระบบ/ปี ๑ ๑ ๑ ๑ ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/
ศูนย์	(ศสท.	

เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก)

๓.	โครงก�รรวบรวมและ
จัดทำ�เป็นเอกส�ร

๐	จัดทำ�เป็นเอกส�ร
คู่มือทุก ส้ินปีงบ	
ประม�ณ

๔	ฉบับ ๑ ๑ ๑ ๑ ผู้แทน
ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/
ศูนย์	(สศข.	

เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก)

๔.	พัฒน�ช่องท�งก�ร
เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร
องค์คว�มรู้เพ่ือก�ร
ขย�ยผล

๐	จำ�นวนกิจกรรม
ก�รเผยแพร่ข้อมูล
ข่�วส�รองค์คว�มรู้	
(บทคว�มสัมมน�	
เว็บไซต์	เอกส�รฯ)

๒	ช่องท�ง/ปี ๒ ๒ ๒ ๒ ศสท.
สศข.
สปส.

๕.	โครงก�รศูนย์เรียนรู้	
สำ�นักง�น	กปร.

๐	สำ�นักง�น	 กปร.	
เป็นศูนย์เรียนรู้
โครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

๑	โครงก�ร - ๑ - - ศสท.

๒.	ก�รขย�ยผลโครง	
ก�ร	 (เกษตรกร	
ประช�ชนท่ัวไป)

๑.	โครงก�รฝึกอบรม
อ�ชีพในภ�คเกษตร

๐	จำ�นวนศูนย์เรียนรู้
ทีเ่พิม่ขึน้	(ศนูยเ์รยีนรู้
ต�มแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและศูนย์
เรียนรู้โครงก�ร
อันเ น่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ)

๒๔	แห่ง ๑๒ ๑๒ - - สศข.
สปค.	๑	–	๔

๒.	โครงก�รคว�มร่วม
มือระหว่�งประเทศ

๐	จำ�นวนโครงก�ร
คว�มรว่มมอืระหว�่ง
ประเทศ

๒	โครงก�ร ๑ ๑ - - สผว.(กวส.)

๓.	โครงก�รฝึกอบรม
เย�วชนก�รพัฒน�
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

๐	จำ�นวนเย�วชน
เครือข่�ยท่ีเพ่ิมข้ึน

๔	เครือข่�ย ๑ ๑ ๑ ๑ สปส.

๒. ยุทธศ�สตร์ก�รขย�ยผลและเผยแผ่องค์คว�มรู้ต�มเนวพระร�ชดำ�ริ
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายรวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๔.	โครงก�รคว�มร่วม
มือในก�รขย�ยผล
หน่วยง�นภ�ครัฐ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถ่ิน	 ชุมชน
เอกชน	(CSR)

๐	จำ�นวนหน่วยง�น
ภ�ครัฐ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน	ชุมชน	เอกชน	
ท่ีนำ�แนวคิดโครงก�ร
ไปขย�ยผล

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สศข.
สปค.	๑	–	๔

๕.	โครงก�รติดต�มก�ร
ขย�ยผล

๐	จำ�นวนศูนย์เรียนรู้
ท่ีได้รับก�รติดต�ม
ผล

๔๐	ศูนย์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สศข.
สปค.	๑	–	๔

๓.	ก�รประช�สัมพันธ์
เชิงรุก

๑.	โครงก�รขย�ยผล
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
สู่เย�วชน

๐	จำ�นวนโครงก�ร
๐	จำ�นวนเย�วชน

ท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สปส.
สปค.	๑	–	๔

๒.	โครงก�รขย�ยผล
สู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

๐	มีจำ�นวนโครงก�ร
๐	จำ�นวนจังหวัดท่ีเข้�

ร่วมโครงก�ร

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สศข..
สปค.	๑	–	๔

๓.	โครงก�รติดต�มก�ร
ขย�ยผลสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

๐	จำ�นวนเร่ืองในก�ร
ติดต�ม	(๓	เร่ือง/ปี)

๑๒	เร่ือง ๓ ๓ ๓ ๓ สตผ.
สศข.

ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/
ศูนย์

๔.	โ ค ร ง ก � ร เ ฉ ลิ ม						
พระเกียรติ

๐	จำ�นวนโครงก�ร
๐	จำ�นวนคร้ังในก�ร

จัดโครงก�รเฉลิม	
พระเกียรติ

๔	โครงก�ร ๑ ๑
(๙๐๕)

๑ ๑ สปส.
ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/

ศูนย์

๕.	โครงก�รขย�ยผล
สู่ภ�คส่ือมวลชน

๐	จำ�นวนคร้ังท่ีจัด
โครงก�ร

๔	คร้ัง ๑ ๑ ๑ ๑ สปส.
สปค.	๑	–	๔

๔.	ก�รรณรงค์เผยแผ่ ๑.	โครงก�รฝึกอบรมอ�ชีพ
สู่เกษตรกรและกลุ่ม
อ�ชีพอ่ืน	ๆ 	(โครงก�ร
ค ว �ม ร่ ว ม มื อ กับ
กระทรวงมห�ดไทย)

๐	จำ�นวนเกษตรกร
ท่ีเข้�รับก�รฝึกอบรม
และนำ�ไปปฏิบัติ

๒,๔๐๐	คน ๖๐๐	 ๖๐๐	 ๖๐๐	 ๖๐๐	 สปค.	๑	–	๔
สศข.

๒.	โครงก�รท่ีนำ�แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจริงในสถ�บัน
ก�รศึกษ�

๐	จำ �นวนสถ�บัน
ก�รศึกษ�ท่ีนำ�ไป
ปฏิบัติจริง

๔	แห่ง ๑
(ม.แม่โจ้)

๑ ๑ ๑ สปค.	๑	–	๔
สศข.

๓.	โครงก�รติดต�มง�น
ขย�ยผลภ�ยหลังก�ร
ฝึกอบรม

๐	จำ�นวนคร้ังในก�ร
ติดต�ม	๓	เร่ือง/ปี

๑๒	เร่ือง ๓ ๓ ๓ ๓ สปค.	๑	–	๔
สตผ.



ผ 35สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวช้ีวัด เป้�หม�ยรวม ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๕.	ก�รพัฒน�ก�ร
ทำ�ง�นแบบเครือข่�ย

๑.	ก�รจัดสัมมน�เชิง
ปฏิบัติก�รเพ่ิมประสิทธิ 
ภ�พก�รทำ�ง�นกับ
หน่วยง�นเครือข่�ย

๐	จำ�นวนแผนง�นท่ี
จัดสัมมน�ฯ

๐	จำ�นวนเครือข่�ยท่ี
เข้�ร่วมกับโครงก�ร

๔	แผนง�น ๑ ๑ ๑ ๑ ทุกสำ�นัก/กลุ่ม/
ศูนย์

๖.	ก�รเพ่ิมประสิทธิ	
ภ�พก�รเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์

๑.	โครงก�รเพ่ิมประสิทธิ	
ภ�พก�รประช�สัมพันธ์

๐	จำ�นวนกิจกรรม ๔	กิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ สปส.
สพค.

๗.	ก�รพัฒน�ระบบ
เทคโนโลยีส�ร	
สนเทศเพ่ือก�ร
ประช�สัมพันธ์

๑.	โครงก�รพัฒน�ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ
เพ่ือก�รเผยแผ่ประช�	
สัมพันธ์

๐	จำ�นวนระบบ ๒	ระบบ ๑ ๑ - - ศสท.
สปส.

๒.	โครงก�รประช�สัมพันธ์
ด้วยสื่อใหม่

	 (New	media)

๐	จำ�นวนคร้ังในก�ร
ประช�สัมพันธ์

๔๐๐	คร้ัง ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สปส.
ศสท.

สปค.	๑	–	๔

๘.	ก � ร เ ผ ย แ พ ร่
ประช�สัม พัน ธ์
ก ลุ่ม เ ป้ �หม�ย
ชุมชนและองค์กร	
ต่�ง	 ๆ	 ที่ ได้ รับ
ประ โยช น์จ�ก
โครงก�รอันเน่ือง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
และประสบผล
สำ�เร็จในก�รนำ�แนว
พระร�ชดำ�ริไปใช้

๑.	โครงก�รคนต้นแบบ
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ

๐	จำ�นวนคนต้นแบบ
ท่ีได้รับก�รประช�	
สัมพันธ์

๓๐	คน - ๑๐ ๑๐ ๑๐ สปส.

๙.	ก�รพัฒน�ทรัพย�กร
บุคคลเพ่ือขับเคล่ือน
แนวพระร�ชดำ�ริ

๑.	ก�รพัฒน�ทรัพย�กร
บุคคลเพ่ือขับเคล่ือน
แนวพระร�ชดำ�ริ

๐	จัดก�รฝึกอบรม	๓	
หลักสูตร	ๆ 	ละ	๑	รุ่น 
ให้แก่บุคล�กรของ
หน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ท้ัง
ภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	
ท้องถ่ินและภ�ค
ประช�ชน	 ได้แก่
หลักสูตรสำ�หรับ
ผู้บริห�ร	หลักสูตร
สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น
ท่ีมีประสบก�รณ์
และหลักสูตรสำ�หรับ
วิทย�กร

๑๒	หลักสูตร ๓ ๓ ๓ ๓ สพค.

๐	จำ�นวนผู้เข้�รับก�ร
อบรม	๔๐	คน/รุ่น	
หรือม�กกว่�

๑๖๐	คน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ สพค.
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายรวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๐	ผลก�รประเมิน
คว�ม พึ งพอ ใจ
ของผู้เข้�รับก�ร
อบรมเป็นไปต�ม
เกณฑ์ท่ีกำ�หนด

๔	กิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ สพค.

๒.	 ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้
ก�รพัฒน�ต�มแนว
พระร�ชดำ� ริและ
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้บริห�ร
และบุคล�กรของ
เทศบ�ล

๐	จัดก�รฝึกอบรม	
๓	หลักสูตร	ๆ	ละ	
๑	รุ่นให้แก่ผู้บริห�ร
และบุคล�กรของ
เทศบ�ล	 ได ้แก ่	
หลักสูตรสำ�หรับ
นักบริห�ร	หลักสูตร
สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น
ท่ีมีประสบก�รณ์
แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
สำ�หรับวิทย�กร

๐	จำ�นวนผู้เข้�อบรม 
๔๐	 คน/รุ่น	 หรือ
ม�กกว่�

๐	ผลก�รประเมิน
คว�มพึงพอใจของ
ผู้เข้�รับก�รอบรม
เป็นไปต�มเกณฑ์ท่ี
กำ�หนด

๓	หลักสูตร/ปี ๓ - - - สพค.

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายรวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑.	ก�รพัฒน�สมรรถนะ
บุคล�กรสู่คนดี	และ 
คนเก่ง	และมีคว�มสุข

๑.	โครงก�รฝึกอบรม
พัฒน�สมรรถนะ
บุคล�กร

๐	แผนง�นก�รฝึกอบรม
๐	ร้อยละ	 ๘๐	 ของ

บุคล�กรท่ีอบรมมี
คว�มรู้ต�มเกณฑ์
ม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด

๔	แผนง�น ๑ ๑ ๑ ๑ สพค.

๒.	โครงก�รเตรียมคว�ม
พร้อมของบุคล�กร
ในก�รเข้�สู่ประช�คม
อ�เซียน

๐	แผนง�นก�รฝึกอบรม
๐	มีร้อยละ	๘๐	ของ	

บุคล�กรท่ีอบรมมี
คว�มรู้	และพร้อมใน
ก�รเข้�สู่ประช�คม
อ�เซียน

๔		แผนง�น ๑ ๑ ๑ ๑ สพค./
กวส.
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวช้ีวัด เป้�หม�ยรวม ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๓.	โครงก�รเพ่ิมศักยภ�พ
บุคล�กรมุ่งเน้นก�ร
สร้�งนวัตกรรมใหม่	ๆ 	
สู่องค์กร

๐	แผนง�นก�รฝึกอบรม
๐	ร้อยละ	 ๘๐	 ของ

บุคล�กรท่ีอบรม
มีคว�มรู้	คว�มคิด
สร้�งสรรค์

๒	แผนง�น - - ๑ ๑ สพค.

๔.	โครงก�รพัฒน�คว�ม
ผ�สุกขององค์กร

๐	จำ�นวนแผนง�น
๐	บุคล�กรร้อยละ	

๘๐	มีคุณภ�พชีวิต
ท่ีดีข้ึนมีคว�มผ�สุก
ในก�รปฏิบัติง�น

๔	แผนง�น ๑ ๑ ๑ ๑ สพค.

๕.	โครงก�รส่ง เส ริม
จริยธรรมต�มรอย
พระยุคลบ�ท

๐	จำ�นวนแผนง�น ๔	แผนง�น ๑ ๑ ๑ ๑ ศปท.

๐	มี ก � ร เ ผ ยแพ ร่
คว�มรู้ด้�นก�ร
ป้องกันปร�บปร�ม
ทจุรติ	ในสือ่รปูแบบ
ต่�ง	 ๆ	 อย่�งน้อย	
๒	ส่ือ

๘	แผนง�น ๒ ๒ ๒ ๒ ศปท.

๒.	ก�รพัฒน�ก�รจัด	
ก�รคว�มรู้	 และ
ศูนย์รวมคว�มรู้
ต�มแนวพระร�ช	
ดำ�ริ

๑.	พัฒน�ระบบส�รสนเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในก�ร
บริห�รองค์กร

๐	มีระบบส�รสนเทศ	
เพ่ือประโยชน์ใน
ก�รบริห�รภ�ยใน
องค์กร

๓	ระบบ - ๑ ๑ ๑ ศสท.

๒.	พัฒน�ห้องสมุด ท่ี
รวบรวมองค์คว�มรู้
แนวพระร�ชดำ�ริ

๐	มีกิจกรรมส่งเสริม
ก�รใช้บริก�รห้องสมุด
อย่�งน้อย	๒	คร้ัง/ปี

๘	กิจกรรม ๒ ๒ ๒ ๒ ศสท.

๓.	โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ ๐	มีกิจกรรมก�รจัด	
ก�รคว�มรู้	

๔	กิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ กพบ.

๓.	ก�รบ ริห�ร จัดก�ร
องคก์รทีมี่ประสทิธภิ�พ

๑.	ส่งเสริมก�รปฏิบัติ
ง�นต�มปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๐	มีก�รใช้ทรัพย�กร
ในองค์กรลดลง

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สลก.

๐	มีโครงก�รส่งเสริม	
ก�รปฏิบัติง�นต�ม
ปรัชญ�เศรษฐกิจ
พอเพียง		(โครงก�ร
สำ�นักง�น	 กปร.	
พอเพียง)

๘	โครงก�ร ๒ ๒ ๒ ๒ สลก.
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมายรวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๒.	โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รบริห�รนโยบ�ย

๐	มีแผนง�น/กิจกรรม
เก่ียวกับก�รเพ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ � พ
เก่ียวกับก�รบริห�ร
นโยบ�ย

๓	โครงก�ร - ๑ ๑ ๑ สพค./กพบ.

๓.	โครงก�รพัฒน�ระบบ
งบประม�ณแบบมุ่ง
เน้นผลสัมฤทธ์ิ

๐	โ ค ร ง ก � ร เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ � พ
เก่ียวกับก�รจัดทำ�
แผนต่�ง	ๆ

	 -	มีก�รสร้�งคว�ม
รู้คว�มเข้�ใจแก่
บุคล�กรเก่ียวกับ
ระบบงบประม�ณ 
งบปกติ/งบกล�ง

๑	โครงก�ร - ๑ - - สพค./สลก./
สผว.

๔.	โครงก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รบริห�รจดัก�รองคก์ร

๐	มีแผนง�น/กิจกรรม
ท่ีสร้�งองค์คว�มรู้	
คว�มเข้�ใจท่ีเก่ียว	
ข้องกับก�รบริห�ร
จัดก�รองค์กร

	๑	แผนง�น - ๑ - - กพบ.

๕.	โครงก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศเพ่ือก�ร
บริห�รจัดก�รองค์กร

๐	มีก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศเพ่ือ
ส นั บ ส นุ น ก � ร
ปฏิบัติง�นภ�ยใน

๔	ระบบ ๑ ๑ ๑ ๑ ศสท.

๖.	โครงก�รสำ�รวจคว�ม
พึงพอใจ

๐	มี ก � ร สำ � ร ว จ
คว�ม พึ งพอ ใจ
ในกระบวนง�น
หลักและกระบวน
ง�นสนับสนุน

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สพค.
กพบ.

๗.	โครงก�รส่งเสริมก�ร
ทำ�ง�นเป็นทีม

๐	มโีครงก�ร/กจิกรรม
ทีส่ง่เสรมิก�รทำ�ง�น
เปน็ทมีของสำ�นกัง�น 
กปร.

๔	โครงก�ร ๑ ๑ ๑ ๑ สพค.

๘.	โครงก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รประส�นง�น

๐	มีโครงก�ร/กิจกรรม
ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม ก � ร
ป ร ะ ส � น ง � น
ท้ังประส�นง�น
ภ�ยในสำ�นักง�น	
กปร.	และประส�น
ง � น ภ � ย น อ ก
สำ�นักง�น	กปร.

	๒	โครงก�ร - ๑ - ๑ สพค.
สลก.
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กลยุทธ์ แผนง�น/โครงก�ร ตัวช้ีวัด เป้�หม�ยรวม ระยะเวล� ผู้รับผิดชอบ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๔.	ก�รพัฒน�ระบบ
ก�รติดต�มประเมิน
ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร

๑.	โครงก�รจัดทำ�ระบบ
ติดต�มผลก�รดำ�เนิน
ง�นต�มยุทธศ�สตร์

๐	มีระบบส�รสนเทศ
สำ �ห รับติดต�ม
ก�รดำ� เ นินง�น
ต�มยุทธศ�สตร์	 
(War	Room)

๑	ระบบ - - ๑ - ศสท.
สผว.
กพบ.

๒.	โครงก�รประเมินผล
ประสิท ธิภ�พก�ร
บริห�รองค์กร

๐	มีก�รประเมินผล
ประสิทธิภ�พก�ร
บริห�รองค์กร

๔	คร้ัง ๑ ๑ ๑ ๑ สพค.
สตผ.
กพบ.

๕.	ก�รป้องกัน	 และ
ปร�บปร�มทุจริต

๑.	แผนง�นป้องกันและ
ปร�บปร�มทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

๐	มีระบบบริห�ร
คว�มเส่ียง

๑	ระบบ ๑ - - - ศปท.
กนก.

๐	มี ร ะ บ บ ก � ร มี
ส่วนร่วมของภ�ค
ประช�ชน

๑	ระบบ ๑ - - - ศปท.
กนก.

๐	ส ร้�ง เค รือ ข่�ย
ก�รต่อต้�นก�ร
ทุจริตท้ังภ�ยใน
และภ�ยนอก

๑	แผนง�น - ๑ - - ศปท.
กนก.

๐	มีก�รปรับปรุงระบบ
บริห�รคุณธรรม
ในองค์กร

๑	ระบบ ๑ - - - ศปท.
กนก.

๐	มีก�รปรับปรุงระบบ
ง�น	เพ่ือสร้�งคว�ม
โป ร่ง ใส ในก�ร
ปฏิบัติร�ชก�ร

๑	ระบบ ๑ - - - กนก.

๐	มีระบบก�รรับเร่ือง
ร้องเรียนและระบบ
ก�รดำ�เนินก�รกับ
ผู้กระทำ�ผิดท่ีรวดเร็ว	
ชัดเจน

๑	ระบบ ๑ - - - กนก.

๒.	โครงก�รส่ง เส ริม
จริยธรรมต�มนโยบ�ย
ของคณะกรรมก�ร
จริยธรรม

๐	มีแผนยุทธศ�สตร์
ด้�นก�รส่งเสริม
จริยธรรมระยะ	๔	
ปี	 แผนปฏิบัติง�น
ประจำ�ปี

๑
	แผนง�น

๑ - - - ศปท.
กนก.


