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แผนการมีสวนรวมภาคประชาชน สํานักงาน กปร.  ป 2553 

1. บทบาทหนาท่ีของ สํานักงาน กปร. 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานสนองพระราชดําริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน มีภารกิจ ดังนี้ 

 1. ตามเสด็จ และรับสนองพระราชดําริ 

 2. สํารวจ ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ รวมท้ังพิจารณาเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

 3. ประสาน วางแผน สนับสนุนและรวมดําเนินงานกับหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

 4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 5. จัดใหมีการศึกษา สรุปรวบรวมและถายทอดประสบการณ และองคความรูตาม
แนวพระราชดําริ 

 6. เผยแพรประชาสัมพนัธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 7. เปนศูนยขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน พ.ศ. 2553-2556 เพื่อใชเปนเคร่ืองมือใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานในระยะ 4 ป โดยมีเปาประสงค ประกอบดวย  

(1) สนองพระราชดําริและบริหารโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพสูง และมุงผลสัมฤทธ์ิ  

(2) สรางภูมิปญญาและขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริ แ 

(3) สํานักงาน กปร. เปนองคกรแหงความเปนเลิศ  

ในแผนยุทธศาสตร มี 3 ยุทธศาสตร คือ  

(1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ  

(2) ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร  
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2. แนวคิดการมีสวนรวมภาคประชาชน 

สํานักงาน ก.พ.ร.. กําหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชน Public Participation ไว 5 ระดับ 
ไดแก 

ระดับท่ี 1 การใหขอมูลขาวสาร Inform 

ระดับท่ี 2 การปรึกษาหารือ Consult 

ระดับท่ี 3 การใหเขามามีบทบาท Involve 

ระดับท่ี 4 การสรางความรวมมือ Collaborate 

ระดับท่ี 5 การใหอํานาจแกประชาชน Empower 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 5 ระดับ เพื่อผูท่ีเกี่ยวของและหนวยงานภาครัฐจะเลือก
ตัดสินใจออกแบบการบริหารราชการแบบมีสวนรวมจากระดับการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในภาครัฐ ต้ังแตระดับการเขามามีสวนรวมนอยท่ีสุด ถึงระดับการเขามามีสวนรวมมากข้ึนในระดับท่ี 5 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับท่ี 1  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
ภาครัฐเปนระดับท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในข้ันตอนนอยท่ีสุด ซ่ึงเปน
สิทธิพื้นฐานของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานของ
ภาครัฐ โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีในการนําเสนอขอมูลท่ีเปนจริง
ถูกตอง ทันสมัย และประชาชนสามารถเขาถึงได รูปแบบการมีสวนรวม
ในลักษณะน้ี เชน การจัดทําส่ือเผยแพร การพาชมสถานท่ีจริง การจัด
กิจกรรมเปดบาน (open houses) และ website 

ระดับท่ี 2  การใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลเท็จจริง ความรูสึกและความ
คิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นประชาชนมีบาบาทในฐานะการให
ขอมูลการตัดสินใจเปนของหนวยงานภาครัฐรูปแบบการมีสวนรวมใน
ลักษณะนี้ เชน การสํารวจความคิดเห็น และ การประชุมสาธารณะ 

ระดับท่ี 3  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทํางานตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจหรือเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผน
โครงการ และวิธีการทํางานโดยหนวยงานภาครัฐมีหนาท่ีจัดระบบอํานวย
ความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสินใจรวมกับภาค
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ประชาชน การมีสวนรวมระดับนี้มักดําเนินการในรูปแบบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 4  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในระดับสูง โดยประชาชน
และภาครัฐจะทํางานรวมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ เชน 
คณะกรรมการรวมภาครัฐ และเอกชน คณะท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

ระดับท่ี 5  เปนระดับท่ีใหบทบาทแกประชาชนในระดับท่ีสูงสุด เพราะใหประชาชน
เปนผูตัดสินใจ รัฐจะดําเนินการตามการตัดสินใจนั้น ระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เนนใหประชาชนเปนเจาของดําเนินภารกิจ 
และภาครัฐมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนเทานั้น รูปแบบการมีสวน
รวมในระดับนี้ เชน การลงประชามติ และ การแกไขปญหาความขัดแยง
โดยกระบวนการประชาคม 

 

3. แผนการมีสวนรวมภาคประชาชน สํานกังาน กปร. 

สํานักงาน กปร. กําหนดแผนการมีสวนรวมภาคประชาชน เพื่อตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตรท่ี 
(2) ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ โดยการมีสวนรวมภาคประชาชน
ในการขยายผลแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดใหกิจกรรมการจัดต้ังศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมท่ีจะนําแนวพระราชดําริไปขยายผลเพ่ือใหเปน
ตัวอยางความสําเร็จ ท่ีสามารถเขาเยี่ยมชมได มีกระจายในทุก ๆ ดาน และกระจายไปยังพื้นท่ีตาง ๆ  

 1.  วัตถุประสงค 

  เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระหวางสํานักงาน กปร. และภาคประชาชน หรือองคกรอ่ืน ๆ ท่ีสามารถ
เปนตัวอยางความสําเร็จของการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถ
เปนแหลงเรียนรูแกผูท่ีสนใจได 

 2. แนวทางการดําเนินงาน 

  2.1 สํานักงาน กปร. ประสานความรวมมือ ผูท่ีไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอใหเปนศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตเครือขาย สํานักงาน กปร. 

  2.2 ผูท่ีไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบรับการเปนศูนย
เรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความพรอมท่ีจะเปนแหลงศึกษาเรียนรูเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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  2.3 สํานักงาน กปร. จัดทําระบบขอมูลศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร
ประชาสัมพันธ และสนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเปนเพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  2.4 มีความรวมมือในการจัดการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.  เปาหมายการดําเนินงาน 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กําหนดจัดต้ัง ศึกษาเรียนรูเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 แหง 

 4.  ผูรับผิดชอบดําเนินงาน 

 สํานักศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ สํานักงาน กปร. เปนผูดําเนินการ และมี
ผูบริหารเปนผูกํากับการดําเนินงาน 

 5.  เปาหมายของการมีสวนรวม 

ในการจัดต้ัง ศึกษาเรียนรูเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 แหง มีเปาหมายการมีสวนรวมใน
ระดับของ การสรางความรวมมือ Collaborate โดย ศึกษาเรียนรูเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดําเนินการโดยประชาชน หรือภาคเอกชน และมี สํานักงาน กปร. เขามาสนับสนุน และประสานการ
ดําเนินงานเพื่อเปนตัวอยางความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 
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6. รายละเอียดแผนการดาํเนนิงาน. ป 2553 
 

ที่ กิจกรรม เปาหมาย/ผลสําเร็จ
ของการดาํเนินการ
กิจกรรม 

ป พ.ศ.2552 ป พ.ศ.2553 ผูรับผดิชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กําหนดกรอบและแนวทางใน
การจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 มีกรอบแนวทางที่
ชัดเจน 

                        สํานักศึกษาการ
พัฒนาตามแนว
พระราชดําริฯ 

2  ผูบริหารใหความเห็นชอบ
แนวทาง 

การประชุมเหน็ชอบ
แนวทาง 

            คณะผูบริหาร  

3. ประสานเพื่อจดัตั้งศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยฯ 6 แหง             สํานักศึกษาการ
พัฒนาตามแนว
พระราชดําริฯ 

4. ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานผล
ความกาวหนา 

            สํานักศึกษาการ
พัฒนาตามแนว
พระราชดําริฯ 

5. สรุปและรายงานผลตอผูบริหาร 
สํานักงาน กปร. 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน 1 ฉบับ 

            คณะผูบริหาร 
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 7.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

7.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ สามารถเขาศึกษาเรียนรูแนวทางการปฏิบัติตน การดําเนินงานท่ีนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชอยางเหมาะสม  

7.2 สํานักงาน กปร. ไดสรางการมีสวนรวมโดยการนําภารกิจดานการขยายผลแนวพระราชดําริให
ภาคสวนอ่ืน ๆ มาเขารวมดําเนินการในบทบาทท่ี สํานักงาน กปร. รับผิดชอบ 

7.3 ผูท่ีไดรับรางวัลในการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความภูมิใจท่ีไดเปน
ตัวอยางใหสังคมเห็นวาการปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน
สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 

********************************************************* 


