


คํานํา 
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๓/๑ กําหนดให้การ
บริหารราชการฯต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการจัดสรรงบประมาณ การบริหารราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแนวใหม่เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติฯ ข้างต้น และ
เพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ได้กําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ และมีส่วนรวมในการปรับปรุงระบบราชการต่อไป  
  ในห้วงที่ผา่น การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย  



สารจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

  
 หากพิจารณาจากการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยในห้วงที่ผ่านมา นับได้ว่า
สามารถบรรลุความสําเร็จในระดับหน่ึง โดยในส่วนของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การบรรลุ
เป้าหมายของกระทรวงที่ตั้งไว้ และการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่บริการโดยตรงต่อประชาชน  
 ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุก
ท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติราชการ สนับสนุนการดําเนินงาน และผลักดันการพัฒนาระบบราชการของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการ  การให้บริการ และความต้องการของประชาชน  และขอ
เป็นกําลังให้มุ่งมั่นพัฒนากระทรวงมหาดไทยให้เป็นองค์การที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและประชาชน 
พร้อมกันนี้ ขอส่งความปรารถนาดี เป็นกําลังใจ และพร้อมนําทิศทางการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่
องค์การท่ีมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศต่อไป  
 
 
 

( นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงเป็นแผนการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร การบริหารราชการทั่วไปของ
กระทรวง การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความเป็นธรรม การส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิภารกิจของกระทรวง ซึ่งจะเห็นได้
ว่าสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะเป็นทั้งหน่วยนโยบาย  และหน่วยประสานการดําเนินงาน กล่าวคือ  
มีอํานาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
กระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่า แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปสู่
การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ
และการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ใน
การบริหารงาน ดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น งานกฎหมาย การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือกับต่างประเทศ ทั้งนี้ การดําเนินงานจะขับเคลื่อน/ประสานการดําเนินงานกับส่วนราชการภายนอก ส่วน
ราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการระดับจังหวัด (ในมิติของพื้นที่) โดยกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิด
การ บูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานที่สังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 “เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ” ทั้งนี้ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”แก่ราษฎรทุกระดับ
และทุกพ้ืนที่ โดยกําหนดค่านิยมเพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน “วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม น้อมนําความพอเพียง”  

 

 

 
 

วิสัยทัศน ์

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กับการพัฒนาระบบราชการในป ีพ.ศ. ๒๕๕๕  
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    วิสัยทัศน ์

             “บําบัดทุกข์ บาํรงุสุข” 

ค่านิยม : วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนําความพอเพียง 
วัฒนธรรม : บาํบัดทุกข์ บาํรงุสุข มีวินัย และมุ่งมั่นปฏิบติังาน 

สนองนโยบายของรัฐบาล 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทบทวน ปรับปรุงโดยผู้บริหารระดับสูง อดีตผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ และบุคลากรในสังกัด
โดยยึดโยงอํานาจหน้าที่หลักของ สป.มท. ได้แก่  
 ๑. จัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการของกระทรวงและแปลงเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ  
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการ รวมทั้งประสาน 
สนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  
 ๓. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔. ส่งเสริมการอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยใน
ระดับพ้ืนที่ งานการข่าวกรองของกระทรวงรวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ งานกฎหมาย  
นติิกรรมสัญญา และคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง  
 ๕. สนับสนุนการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันทใ์นพื้นที่โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทาง  
 ๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง 
การแก้ปัญหาความไม่สงบ และให้บริการด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆ และจังหวัด  
 ๗. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ  
 ๘. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  
 ๙. กํากับ ตรวจสอบ และบริหารราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงมหาดไทย  
 
 

พันธกิจ 

เป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสูงใน        
การอํานวยการและสนับสนุน         
การดําเนินการของกระทรวง และ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลผุล
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๒. โครงสร้างและอัตรากําลงั 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดแบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ดังนี้ หน่วยงานระดับกอง ๑๒ หน่วยงานและ ๑ สํานัก หน่วยงานภายใน ๔ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
สํานักงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด 

ภายใต้โครงสร้างการบริหารดังกล่าว สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๓,๓๗๒ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ๒,๖๔๒ คน ลูกจ้างประจํา ๗๓๐ คน โดย
ข้าราชการมีอายุตัวเฉล่ีย ๔๙.๘ ปี และอายุราชการเฉลี่ย ๒๐.๖ ปี ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
(ร้อยละ ๖๗.๘๙ ) แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน และมีหน่วยงานเครือข่ายระดับภูมิภาค 
(สํานักงานจังหวัด) ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
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๓.  ผลการดําเนนิการทีส่ําคญัตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕  

         ในการพัฒนาระบบบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ ดําเนินการภายใต้ผลผลิตส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้ ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กําหนดแผนการดําเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติราชการได้
สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติราชการ 
โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการหลัก ดังนี้  
 ๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาระบบเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ให้ครอบคลุมยังส่วนราชการและจังหวัด  
และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วม ได้แก่ คณะทํางาน PMQA และเจ้าหน้าที่จาก จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน  
  สําหรับสาระสําคัญ ประกอบด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วย ๒ 
แนวทาง ได้แก่  จังหวัดหนองคาย (อยู่ระหว่างรอรับการตรวจประเมินระดับพ้ืนฐาน ( Fundamental Level : FL))   
และ จังหวัดอุดรธานี (ผ่านการตรวจประเมินผลในระดับพ้ืนฐาน (FL) 
แล้ว และอยู่ในห้วงการรักษาระดับการดําเนินงาน) มีกรอบการพัฒนาใน
ภาพรวมเชื่อมโยงกันทั้ง ๗ หมวด การขับเคลื่อนและการรักษาระดับ 
การดําเนินการ ทิศทางการนําของบริหารที่ร่วมผลักดันการดําเนินงาน   
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาและความสําคัญของขับเคลื่อน 
PMQA และทิศทางการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งรายละเอียดที่จังหวัด
ต้องดําเนินการ/รักษาระดับการดําเนินการในภาพรวม ทั้ง ๗ หมวด โดยผลการดําเนินงาน/ความพึงพอใจต่อ
โครงการฯ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔  
  ผลการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน PMQA ของจังหวัด  
มีประเด็นหลักๆ อาทิ การขาดความเข้าใจการการดําเนินการ และแนวทางที่แน่นอน ผู้บริหาร/คณะทํางานไม่ให้
ความสําคัญในการดําเนินการ และขาดการมีส่วนร่วมของทีมงาน รายละเอียดในการดําเนินการมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงาน ฯลฯ รวมทั้งเสนอแนะขอให้จัดการศึกษาในระบบ E-learning  ควร
จัดให้มีการให้คําปรึกษาแก่สํานักงานจังหวัดทุกจังหวัดอีกด้วย  
 ๒. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่
ระดับหน่วยงาน ของ สป.มท. (DPA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับทราบทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม ผ่าน “แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map)” รับทราบถึงคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีฯ แผนงาน/
โครงการหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแผนงาน/
โครงการตามภารกิจสําคัญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายสู่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับสํานัก/กอง และสู่ระดับบุคคล    
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  สําหรับการส่งเสริมการดําเนินการฯ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน ของ สป.มท. (DPA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๕ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อจัดทํา

ฐานข้อมูลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การ      
สู่ระดับหน่วยงาน (Department Performance Agreement : 
DPA) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ภายหลังการดําเนินงาน
ตามแผนงานในภาพรวม สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ระดับสํานัก/กอง (ด้วยตนเอง) และผ่านการตรวจพิจารณาของ
คณะทํางานพัฒนาระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลการปฏิบัติราชการฯ 

ระดับหน่วยงาน เฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๘๗ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด  
 ๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และพัฒนาการ
ดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ( PMQA ) ของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดําเนินงานระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ณ ธารามันตรา ชําอํา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยวัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ เกี่ยวกับการปฏิบัติกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนระดับกรมทุก
กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐ คน  
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายสมชาย 
ปัญญเจริญ) ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ และแนวทางจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ จาก
ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. (นายณรงค์  บุญโญ) และศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมกระบวนการ จาก OTOP สู่การส่งออก
ตลาดต่างประเทศ ณ สหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยผลการดําเนินงาน/ความพึงพอใจต่อโครงการฯ           
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๒ 
  ๔. การขับเคลือ่นการพัฒนาระบบราชการอื่นๆ นอกจากการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยอื่นๆ ตลอดปีงบประมาณ ได้แก่   

 ๔.๑ งานเร่งดว่นตามนโยบายรัฐบาล  

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่  ๘  พฤษภาคม 
๒๕๕๕ รับทราบยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ในส่วนที่ ๒ การพัฒนาองค์การ เน้นการสร้างความ

โปร่งในในการปฏิบัติราชการ (Clean 
Initiative Program) ซึ่งทุกหน่วยงาน
จัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ               
(Blueprint for Corruption) มีการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ และการ
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ประชุมเพื่อคัดเลือกกระบวนการเพื่อจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนการดําเนินงาน โดยเข้าร่วมรับฟัง
การช้ีแจง “การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน” และ “ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน” เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง
ปัจจุบัน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดต้ัง “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” เป็นหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมรองรับระบบงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  
 
 ๔.๒ งานเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ 
ABC ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีฐานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และจะเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชน/ชุมชนรู้จัก

การทําบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย สู่การ
ตระหนักถึงปัญหาของตนเองในระดับรากหญ้า และการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง สําหรับการกําหนดตัวช้ีวัดฯ ให้ร่วมกัน
พิจารณากําหนดตัวช้ีวัดให้ชัดเจน เพื่อวัดผลการดําเนินงานของ
กระทรวง/กรม และจังหวัด ส่งผลให้การขับเคลื่อนเกิดความ
ย่ังยืน ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัด “โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดโครงการบําบัดทุกข์บํารุง
สุขแบบ ABC ของกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕” วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล ซิต้ี  

เพื่อจัดทํา (ร่าง) รายละเอียดตัวช้ีวัดตามโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข 
แบบ ABC ระดับกระทรวง และระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาแนว
ทางการกําหนดตัวช้ีวัด รายละเอียด/เป้าหมาย และแผนงาน/กิจกรรม ปี 
พ.ศ.๒๕๕๖ รวมถึงแผนงาน/กิจกรรมในปีต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔ (จํานวน ๙๙ คน) และจาก
การประเมินผลการเข้าร่วมโครงการฯ มีระดับคะแนนในการประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ ๘๘.๒๓    
  

๔.๓ การศึกษาดูงานของผู้บริหารระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว โดย ฯพณฯ อําพา  สิมมะสอน อธิบดีกรมพัฒนาการบริหารรัฐ 
สปป.ลาว และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ และศึกษาดูงานของกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมีนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ได้จัดการบรรยาย

สรุปเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และการจัดโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย  หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชม    
“ศูนย์ Smile Line Smile Team” ซึ่งพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีก
ด้วย  
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๔. การพัฒนาระบบราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ :  การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเปา้หมายระดับองค์การ สู่ระดบับุคคล 
 
 
 ต า ม เ ก ณ ฑ์  PMQA 
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รหัส 
SP๕ : ส่วนราชการมีการถ่ายทอด 
(Cascading) ตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับ
องค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคล อย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันกับเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  

 

  
                      ภาพที่ ๑ ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสูร่ะดับสํานัก/กองและระดับบคุคล 

 

ระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ได้ดําเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับ
องค์การ สู่ระดับบุคคล ตามเกณฑ์ข้างต้น ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยถ่ายทอดตัวช้ีวัดฯ สู่การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้งดําเนินการร่วมการกับประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่สํานักงาน ก.พ.กําหนด โดยเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานระหว่างตามภารกิจอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของ สป.มท.   
  การขับเคลื่อนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดฯ สู่ระดับหน่วยงาน (Department Performance 
Agreement : DPA) ได้มีจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ และมีการลงนามคํารับรองฯ ระหว่างหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด สป.มท. กับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน การจัดทํารายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด (Template) ระดับหน่วยงาน ซึ่งต้องระบุตัวช้ีวัด เป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ประเมินผลได้ชัดเจน สําหรับการขับเคลื่อนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดฯ สู่ระดับบุคคล (Individual 
Performance Agreement : IPA) เป็นไปตามประกาศ สป.มท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ สป.มท. กรอบการประเมินผล และกรอบการประเมินผล และกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
ประเมินผลที่กองการเจ้าหน้าที่ สป. กําหนด และได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์การดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 
เพื่อนําเรียนผู้บริหารระดับสูงทราบผลการดําเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ 
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  ภาพที่ ๒ ภาพรวมการขบัเคลื่อนการถ่ายทอดตัวชี้วัดของ สป.มท.  
 

 สําหรับจุดเด่นในการถ่ายทอดตัวช้ีวัดฯ ของ สป.มท. คือ การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดและการจัดทําฐานข้อมูล ซึ่งช่องทางการสื่อสาร และสร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้าถึงได้สะดวก
ทั้งหนังสือราชการ การช้ีแจงในการประชุมคณะทํางานฯ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายฯ ระบบสื่อไร้สาย /website /e-mail : moi๐๒๑๘@moi.go.th โทรศัพท์ /โทรสาร รวมทั้งมี
การจัดทําฐานข้อมูลการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์การ สู่ระดับบุคคล ภายใต้การสนับสนุนของ    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ซึ่งหน่วยงานบุคลากรสามารถเข้าศึกษา/สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกําหนดตัวช้ีวัดฯ 
และผลการดําเนินงานประจําปี1   
 

                                                            
1 สามารถศึกษาได้ท่ี www.moi.go.th   หัวข้อ ระบบงานสารสนเทศ // เข้าไปท่ี หัวข้อ ฐานข้อมูลตามแผนปฏิบัติราชการ (Action 
Plan) ประจําปี // ศึกษาได้ท่ี  หัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน”  และหัวข้อ 
“ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของแต่ละบุคคล” 
 

สํานักนโยบายและแผน สป.   

จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.มท.  
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็น
ทิศทาง/เป้าหมายในการดําเนินการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 

จัดระบบถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ และปฏิทิน
ดําเนินงานทั้งระบบ รวมทั้งเกณฑ์การ
กําหนดตัวตัวชี้วัดระดับองค์การลงสู่
ระดับหน่วยงาน  (Department 

Performance Agreement: DPA) 

กองการเจา้หน้าท่ี สป. 

จัดระบบการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ ระดับบคุคล  (Individual 
Performance Agreement: IPA) 

หน่วยวางระบบ 

คณะทํางานพัฒนาการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและ

เป้าหมายขององค์การ สู่ระดับ

๑) ออกแบบระบบการกําหนด
ตัวชี้วัด/การประเมินผล 

๒) สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานทราบ 

๓) ติดตาม/ประเมินผลการ

สายบงัคบับญัชา 

ผู้บริหารระดับสูงของ สป. 

ผู้บริหารระดับสํานัก/
กองในสังกัด สป.มท.  

( ๑๗ หน่วยงาน )  

บุคลากรสํานัก/กอง  

ในสังกัด สป.มท.  

(  ่  ) 
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ผลการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์การ สู่ระดับบุคคล 
  

 ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร มี
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่า ผล
การดําเนินงานในภาพรวมย้อนหลัง ๓ ปี 
ผลการถ่ า ยทอด ตั ว ช้ี วั ดฯ  สู่ ร ะดั บ
หน่วยงานจะมีทิศทางแนวโน้มที่ ดีขึ้น 
(การถ่ายทอดตัวช้ีวัดฯ สู่ระหว่างบุคคล 
(การประเมินผลการปฏิบั ติราชการ
รายบุคคล) เป็นข้อมูลส่วนบุคคล) อย่างไรก็ตาม การกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายฯ สู่ระดับหน่วยงานจะยังคง
ต้องพัฒนาให้มีความชัดเจน และเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถวัดผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ของ สป.มท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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๑. ทิศทางการทํางานของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

 กรมการปกครอง  ถือกํ า เนิดมาจาก  กรมมหาดไทย  ฝ่ ายพลํ า ภั ง  ซึ่ ง เป็นกรมหนึ่ ง ใน
กระทรวงมหาดไทยที่สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕  ต่อมากรมมหาดไทย ฝ่ายพลําภัง ได้มีการ
เปลี่ยนชื่อและปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลําดับ จนในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงเปลี่ยนมาใช้ช่ือ “กรมการ
ปกครอง” จนถึงปัจจุบัน    

   

 

   
“เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน” 

  

 

  ภารกิจของกรมการปกครอง คือการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่พ่ีน้องประชาชน โดยมีอํานาจหน้าที่
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอํานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การ
อาสารักษาดินแดน และการทะเบียนและบัตร เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการ ที่สะดวก
รวดเร็วและให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรมการปกครองกับการพัฒนาระบบราชการใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

พันธกิจ (Mission) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

๑. อํานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของปลัดจังหวัด นายอําเภอ 

๒. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน และกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 

๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวน สอบสวนคดีอาญาในหน้าท่ีของพนักงานฝ่าย
ปกครองและอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

๔. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ

๕. ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ทุกระดับ ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที ่

๖. ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน และงานทะเบียนอื่นๆ 
รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
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๒. โครงสร้างและอัตรากําลงั  

 กรมการปกครองได้จัดแบ่งส่วนราชการเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
ส่วนกลาง ประกอบด้วย หน่วยงานระดับสํานักและเทียบเท่า ๖ หน่วยงาน ระดับกอง ๕ หน่วยงาน และหน่วยงาน
ภายใน ๖ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ที่ทําการปกครองจังหวัด ๗๖ แห่ง และ ที่ทําการปกครองอําเภอ 
๘๗๘ แห่ง 

   ภายใต้โครงสร้างการบริหารดังกล่าว กรมการปกครองมีบุคลากรที่จะขับเคลื่อนภารกิจอยู่ในทุก
พ้ืนที่ทั่วประเทศ ดังนี้ 
 

 
  นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครที่ได้มีการจัดต้ังในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมการ
ปกครอง ได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด มากกว่า ๑๐ ล้านคน 

 งบประมาณประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมการปกครองได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๔,๓๐๗ ล้านบาท  
โดยมีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๓๓,๐๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๙ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

เสริมสร้างความสงบสุขและการอํานวยความเป็น

เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน 

พัฒนาการให้บริการ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร 
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๓. ผลการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกรมการปกครอง   

 การขับเคลื่อนภารกิจสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 

  ๑) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การฟื้นฟูประชาธิปไตยและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 

   ๑) สนับสนุนกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายสร้างความปรองดองผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 

   ๒) การเสริมสร้างจิตสํานึกและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้คัดเลือกหมู่บ้าน ที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย อําเภอละ ๑๐ หมู่บ้าน โดยจะมีการขับเคลื่อนขยายผลการดําเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ ต่อไป  

   ๓) การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอ 
ปัจจุบันได้มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับอําเภอทั้งสิ้น ๘๗๘ แห่ง และมีการ
ดําเนินการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

  ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ดําเนินการตาม“ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” ดังนี้  

   ๑) การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยจัดต้ังผู้ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๒๕ คน การจัดการประชาคมเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ ติด และนําเข้าสู่
กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู  

   ๒) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) ได้สั่งการ
ให้จังหวัดจัดหาสถานที่บําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจบําบัด นอกจากนี้ยังให้อําเภอ
จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑ อําเภอ ๑ ค่ายบําบัด เพื่อนําผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู  

   ๓) แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมถึงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในทุกพ้ืนที่ 

  สําหรับการดําเนินการในปี ๒๕๕๖ ยังคงใช้ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับปี ๒๕๕๕ 
แต่จะมีการมุ่งเน้นการดําเนินการในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน 

 การดําเนินงานตามภารกิจที่สําคัญของกรมการปกครอง 

   ๑) การดําเนินโครงการขยายผลศูนย์บริการร่วมอําเภอ..ย้ิม หน้าต่างเดี่ยว (Single 
Window) เพื่อให้เป็นจุดรวมบริการภาครัฐ โดยมีการเชื่อมโยงกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๒) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนา
อําเภอเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

   ๓) โครงการสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานของอําเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ได้จัดสรรวงเงิน สําหรับให้อําเภอ จังหวัด ใช้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวม ๖๑๔ ล้านบาท 

   ๔) การให้สัญชาติกับคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มีผลใช้บังคับแล้วต้ังแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยได้กําหนดให้มี “คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัด
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ถิ่น” และออกกฎกระทรวงการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับเป็นเครื่องมือใน
การแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น 

   ๕) การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมการปกครองได้
ดําเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกันภัยในหมู่บ้านและประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ 
ในพื้นที่ 

   ๖) การบริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Border 
Pass) เพื่ออํานวยความสะดวกในการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว และนําข้อมูลมาตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคลเพื่อ
รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัจจุบันกรมการปกครองมีการดําเนินการติดต้ังแล้ว จํานวน ๕๖ แห่ง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีเป้าหมายติดต้ังในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา  

   ๗) การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทใน
จังหวัดอ่ืน นอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ นับแต่กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
จนถึงปัจจุบันมีการสอบสวนคดีอาญาแล้ว ในพื้นที่ ๓๔ จังหวัด จํานวนคดีรวมทั้งสิ้น ๑๖๑ คดี 

   ๘) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญา ซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของกรมการปกครอง
ในด้านการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยรวม 
๒,๑๐๓ เรื่อง  

   ๙) การให้บริการจัดทําบัตรประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศ โดยจะเริ่มเปิดบริการ
ตามโครงการนําร่อง ๖ แห่ง ประกอบด้วย นครลอสแอนเจลิส  นครนิวยอร์ก กรุงเบอร์ลิน กรุงไทเป  นครซิดนีย์ 
และ สิงคโปร์ และจัดให้มีการอบรมบุคลากรในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรทางการทะเบียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการทะเบียนและบัตรในต่างประเทศ” พ.ศ. ๒๕๕๕    

 โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ที่แต่ละกรมดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และ
นําเสนอ case study ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

   ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและบุคลากรกรมการปกครอง มีความพยายามในการพัฒนาการให้บริการ และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและบุคลากร เพื่อให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนและองค์กร โดยให้เป็นระบบการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย และบุคลากรของกรมการ
ปกครองมีสมรรถนะที่เพียงพอแก่การให้บริการกับประชาชนในทุกพ้ืนที่  

   ดังนั้น กรมการปกครอง จึงได้จัดทําโครงการการจัดทําบัตรประจําประชาชนให้แก่คนไทย
ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานบริการที่แสดงถึงการพัฒนาระบบการบริหารที่เป็นการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ได้
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑) การจัดทําบัตรประจําประชาชนให้แก่คนไทยในตา่งประเทศ  

  กระทรวงมหาดไทยได้มีบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงต่างประเทศ ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ
ในการจัดทําบัตรประชาชน ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยสําหรับกระทรวงมหาดไทย ให้มี
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
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  (๑) แก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศและคําสั่งต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดทําบัตรประชาชน
ให้กับคนไทยในต่างประเทศ 

  (๒) วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน (ID card system) 
การบริหารจัดการบัตรประจําตัวประชาชน (Card Management System : CMS) ให้สามารถใช้งาน ณ ส่วน
ราชการของกระทรวงต่างประเทศได้ 

  (๓) ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกระทรวงต่างประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานได้ 

  (๔) กําหนดคุณสมบัติข้างต้นของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อรองรับการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ณ ส่วนราชการของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศ 

  (๕) สนับสนุนวัสดุตัวบัตรประชาชน วัสดุป้องกันการปลอมแปลงที่ใช้ในการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชน ให้แก่ส่วนราชการของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศ 

  (๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการอื่นใด เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
เกี่ยวกับระบบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ณ ส่วนราชการของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศ 

  ผลการดําเนนิงานในเบื้องตน้ 

  กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน ให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ สามารถยื่นคําร้องขอทําบัตรประจําตัว
ประชาชนใหม่ แทนบัตรใบเดิมที่หมดอายุ ชํารุดหรือสูญหาย ยกเว้นการทําบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกได้ยังไม่
สามารถให้บริการได้  

  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ได้กําหนดโครงการนําร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ ในต่างประเทศ จํานวน ๖ แห่ง ดังนี้ 

  ๑) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 

  ๒) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส 

  ๓) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

  ๔) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ 

  ๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ 

  ๖) สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป 

  โครงการเตรียมความพร้อมการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับคนไทยในต่างประเทศเริ่ม
ดําเนินการไปแล้วที่นครลอสแองเจลิส นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และอีก ๔ เมืองใหญ่ในหลายทวีปเมื่อปีที่ผ่านมา 
และกําลังจะดําเนินโครงการต่อเนื่องที่กรุงวอชิงตัน นครชิคาโก รวมทั้งหมดอีก ๑๖ แห่งใน ๑๔ ประเทศทั่วโลกเพื่อ
บริการคนไทยให้ได้ทําบัตรประชาชนได้สะดวกสบายมากขึ้น 
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๑. ทิศทางการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย     

  กรมการพัฒนาชุมชน เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่งคั่งและ
มีเสถียรภาพ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดทิศทางการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชนใน ๕ ปี ข้างหน้า(พ.ศ. 
๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนที่ได้กําหนดทิศทางการทํางานของกรมการ
พัฒนาชุมชน ไว้ดังนี้  

      

 

 

 “ชุมชนเข้มแขง็ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” 

  

 

 

  
  

 

 
          ๑) สรา้งสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
          ๒) เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการชุมชน 
          ๓) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
          ๔) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน 
          ๕) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง  

กรมการพัฒนาชุนกับการพัฒนาระบบราชการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

วิสัยทัศน ์(Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

ยุทธศาสตรก์ารทํางานกรมการพัฒนาชุมชน 
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๒. โครงสร้างและอัตรากําลงั 
 เพื่อการบริหารราชการและสามารถปฏิบัติภารกิจการพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และสามารถบูรณาการการทํางานพัฒนาชุมชนร่วมกันกับส่วนราชการอื่น กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัด
โครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น  

o ราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วย 
   หน่วยงานหลัก : สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สํานักส่งเสริมภูมิปัญญื้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาชุมชน 
   หน่วยงานสนับสนุน : สํานักเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน  
กลุ่มพัฒนาระบบ และกลุ่มตรวจสอบ  

o ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
หน่วยปฏิบัติการ : สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  

 

 นอกจากนี้ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ กรมการ
พัฒนาชุมชน ยังได้จัดต้ังหน่วยงานภายในเพิ่มเติมประกอบด้วยสํานักตรวจราชการ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้               
กองประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
 กรมการพัฒนาชุมชน มีอัตรากําลังข้าราชการทั้งหมด ๗,๐๐๐ อัตรา อัตรากําลังข้าราชการส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ ๙๑.๕๓) ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จํานวน ๘๗๖ อําเภอ และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ๗๖ จังหวัด) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร พัฒนาการ
อําเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด) และตําแหน่งอํานวยการ (พัฒนาการจังหวัด) ทําหน้าที่ในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนให้สัมฤทธ์ิผล (แผนภาพ ๑) 

รองอธิบดี 

กรมการพัฒนาชุมชน
อธิบดี

7,000

3 

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค

แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังของกรมการพัฒนาชุมชน (แสดงส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนภายใน)

**  หมายถึง  สวนราชการภายในที่กรมฯ จัดต้ังขึ้น

   กลุมตรวจสอบภายใน  6   กลุมพัฒนาระบบบริหาร  9  

     กลุมตําแหนง                                 
ท่ีปฏิบัติงาน  ศอ.บต. 16

สํานักงาน
เลขานุการกรม 30

กองแผนงาน 35

 สํานักตรวจราชการ  **   10

    194          สถาบันการพัฒนาชุมชน

ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน  37

กองคลัง 41

กองการเจาหนาที่ 42

4,867สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ

1,540สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

                สํานักพัฒนาทุน
        และองคกรการเงินชุมชน 40

   ศูนยประสานราชการ
  จังหวัดชายแดนภาคใต  **   6

กองประชาสัมพันธ ** 15

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 53

43
      สํานักสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
                  และวิสาหกิจชุมชน

ราชการบริหารสวนกลาง 593 ราชการบริหารสวนภูมิภาค 6,407

ข้อมูล ณ วันท่ี  31  มกราคม  2555

กลุ่มตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน ศอ.บต.  16  ตําแหน่ง  ได้แก่

•นักวิชาการพัฒนาชุมชนเช่ียวชาญ(ผู้ช่วย ผอ.ศอ.บต. ) =  1

•ตําแหน่งที่  ก.พ. กําหนดขึ้นใหม่ใหก้รมฯ  15  ตําแหน่ง
           - นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ  =    4    (7ว/8ว เดิม)
           - นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ          =   5    (6ว/7ว เดิม)
           - นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ         =   2     (7ว/8ว เดิม)

- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                   =   4     (6ว/7ว เดิม)        

  ผูตรวจราชการกรม   12

ลูกจ้างประจาํ                   184   อัตรา
กรอบพนักงานราชการ          69   อัตรา

แผนภาพ ๑ โครงสร้างการแบ่งงานและอัตรากําลังของกรมการพัฒนาชุมชน 
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๓. ผลการดําเนินการที่สาํคญัตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

 ๑. ผลการดําเนินงานทีส่ําคญัของกรมการพัฒนาชุมชน 

       กรมการพัฒนาชุมชน มีผลการดําเนินงานที่สําคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชน
ความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง อาทิเช่น การดําเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาผู้นํา พัฒนาอาสา
พัฒนาชุมชน การจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค และ จปฐ. ส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การแก้ไขปัญหาความยาก และการดําเนินกิจกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  

 ๒. ผลการดําเนินงานและรางวัลสําคัญที่ได้รับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการ
พัฒนาชุมชน 

       กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งได้มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการทํางานของ
องค์กร   อย่างต่อเนื่องด้วยการดําเนินกิจกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ ปี และมีการ
วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจําปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและข้าราชการ          
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์บริบท สถานการณ์แวดล้อมเกี่ยวกับการทํางาน 
ระบบสนับสนุนรวมทั้งความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านระบบงานและวิธีการทํางาน เพื่อความ
คล่องตัวในการทํางานมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในแต่ละปีให้มีความสอดคล้องสามารถตอบสนองต่อทิศทางการทํางานการพัฒนาชุมชนได้อย่างด้วยเหมาะสม 
 นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชนสามารถเสริมสร้าง
ศักยภาพ แรงจูงใจและส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้ประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัยข้าราชการ รวมทั้ง
ประพฤติตนตามวิธีปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจการทํางานพัฒนาชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชนยังได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่จะเสริมสร้างแรงจูงใจข้าราชการและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางานของข้าราชการและลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ โครงการจัดทํา Road Map การพัฒนาข้าราชการ โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการเสนอแบบ E-learning โครงการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD-
HiPPs) โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการรายบุคคล (IDP) และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการระดับจังหวัด โครงการประเมินความพึงพอใจและความผาสุกข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนา
ชุมชน รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยโดยการมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ยอมรับ โดยแบ่งผลการปฏิบัติงานดีเด่นแยกประเภทได้ ดังนี้คือ ๑. สาขาขวัญใจชุมชน ๒. สาขาซื่อสัตย์สุจริต      
๓. สาขาผลการปฏิบัติงานดีเด่น ๕ ด้านประกอบด้วย (๑) ด้านนวัตกรรม (๒) ด้านบริหาร (๓) ด้านวิชาการ        
(๔) ด้านทั่วไป และ (๕) ด้านลูกจ้าง เป็นต้น 
      ผลจากการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ให้ความสําคัญกับข้าราชการ
และลูกจ้างเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน และความ
เป็นอยู่ของข้าราชการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิจินดา               
ณ สงขลา ให้เป็นส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 
 
 



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๐

 ๓. การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน      
 ๓.๑ หลักการและกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
   สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบราชการ นับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตาม พ.ร.บ. บริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
กําหนดให้ ส่วนราชการต้องปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลงาน ประกอบกับในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ และ  
ในมาตรา ๗๖ ได้กําหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังและเลื่อนเงินเดือน รวมถึงการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งถือ
เป็นการปรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการเข้าสู่ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงาน (Performance, KPI) และ สมรรถนะ (Competency) ภายใต้กรอบแนวความคิด 
“การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  Management  System) โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนด
ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมฯ ไว้ ๕ ขั้นตอนประกอบด้วย (๑) การวางแผนและการกําหนด
เป้าหมาย เป็นขั้นตอนที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานจะได้ร่วมกันวางแผนและกําหนดวิธีการทํางานร่วมกัน      
(๒) การติดตาม เป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาที่จะติดตามผลความสําเร็จของงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
และแนวโน้มความสําเร็จของงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบอยู่ (๓) การพัฒนาเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาที่
ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาผลงานไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น บทบาทการให้
ข้อเสนอแนะ และการให้คําปรึกษาจึงมีความสําคัญในขั้นตอนนี้ (๔) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนการ
ประเมินความสําเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเคยตกลงร่วมกัน ณ 
ต้นรอบประเมิน และ (๕) การให้รางวัล แก่ผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพิเศษแตกต่างจากคนอื่นทั้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การยกย่องเชิดชู และการประกาศเกียรติคุณ (แผนภาพ ๒)  

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมการพัฒนาชุมชน

1.วางแผน
2.ติดตาม

3. พัฒนา

4. ประเมิน

5.ใหรางวัล

5  ขั้นตอน

 
แผนภาพ ๒  กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
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   ๓.๒ Road Map การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน  

  การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้
กรอบแนวคิด “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” (Performance Management) มีจุดเริ่มต้นมาจาก เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสํานักงาน ก.พ. ในการพัฒนาสมรรถนะระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภายใต้การวางแผนกลยุทธ์ HR Scorecard เพื่อค้นหากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสําคัญและ เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชน ผลจากการวิเคราะห์พบว่า 
“การจัดทําฐานข้อมูลและระบบประเมินที่ได้มาตรฐานและใช้ได้จริง” เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ หนึ่งในสามลําดับ
แรกของปัจจัยความสําเร็จที่มีความสําคัญต่อการทํางานของกรมการพัฒนาชุมชนให้สัมฤทธ์ิผล  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทําโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกลไกการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพที่จะเชื่อมโยงบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งดําเนิน
กิจกรรม ในการปรับกระบวนทัศน์และสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในรูปแบบใหม่ที่ต้องมีการกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานที่ต้องถ่ายทอด จาก
องค์กร สู่หน่วยงาน และข้าราชการรายบุคคลตามลําดับ อีกทั้งยังต้องมีการประเมินสมรรถนะเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนา/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธ์ิผลตามที่ต้ังไว้ขององค์กร  
   ในการดําเนินงานตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมการพัฒนาชุมชน กรมฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากบริษัท เฮย์กรุ๊ป จํากัด มาให้คําปรึกษา ในการ
วิเคราะห์ระบบงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบเดิมที่เคยใช้อยู่ทั้งแบบฟอร์มการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
แบบฟอร์มการประเมินเพื่อเลื่อนตําแหน่ง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ยึดหลัก
ผลงานและสมรรถนะ กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนประกอบด้วย 
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล การทบทวนหลักเกณฑ์      
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล การพัฒนาคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติขึ้นใหม่ รวมทั้งมีวางแผนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแก่ข้าราชการทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (แผนภาพ ๓) 
 



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๒

กระบวนงานโครงการ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ทบทวนวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร และ
ระบบงาน HRM

พัฒนาทบทวนเกณฑการ
ประเมินผล

เสนอกก.
บริหาร

พัฒนาแบบฟอรมการประเมิน
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ

พัฒนาทบทวนเกณฑการ
ประเมินผล

เสนอกก.
บริหาร

ประชุมปรับกระบวนทัศนผูบรหิาร

ฝกอบรม Train  the Trainer
 เพื่อสรางเครือขายการพฒันา

จัดทาํแผนการส่ือสาร
ประชาสัมพันธระบบการ

ประเมินผล

 
 
แผนภาพ ๓  กระบวนงานการบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน 

                               
   ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา กรมการพัฒนาชุมชนได้เริ่มนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ยึดหลักผลงานและสมรรถนะ มาทดลองใช้ในการประเมินข้าราชการระดับ ๗ และ ๘ เพื่อทดลองใช้ระบบ
และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลในรูปแบบใหม่นี้ 
                 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ การพัฒนาชุมชน ได้ปรับแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาระบบประเมินผล เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสามารถเข้าใช้แบบประเมินผ่าน Website 
ได้ และได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคล DPIS เข้ากับแบบฟอร์มการประเมิน เพื่อนําเข้าสู่การพัฒนาระบบ e- HR 
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้เปิดโอกาสให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จํานวน ๑๒ จังหวัด สมัครเข้าร่วม
โครงการนําร่องระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่ เต็มรูปแบบ เพื่อทดลองใช้ระบบการประเมินผลแบบ
ใหม่โดยสมัครใจ  
    ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศใช้ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่ยึดหลักผลงานและสมรรถนะอย่างเป็นทางการกับข้าราชการทุกคนทั่วทั้งองค์กร 
   สามารถสรุปให้เห็นเส้นทางการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการ
พัฒนาชุมชนได้ตามแผนภาพ ๔ 
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การพัฒนาระบบประเมินผลการปฎิบัติราชการแบบมุงเนน
ผลงานและสมรรถนะ กรมการพัฒนาชุมชน

รวมกับที่ปรึกษา
ออกแบบระบบ
กําหนดสมรรถนะ

เครื่องมือประเมิน

ทดลองใช
แบบประ
ประเมินกับ
ขาราชการ
ระดับ 7, 8  

ขยายผล12 จว.กับ
ขาราชการทุก

ตําแหนงงานและ
พัฒนาระบบ
ประเมิน

อิเลคทรอนิกส 

ปรับปรุงแบบฟอรม
การประเมินและ
ประกาศใชระบบ
ประเมินใหมทั่วทั้ง

องคกร

2549 2550 2551 2552

ปจจุบัน
มีการจัดกิจกรรมการส่ือสาร  สรางความเขาใจ   ปรับกระบวนทัศนผูบริหารทุกระดบั 
และจัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการขาราชการกรมการพัฒนาชุมชน 

 
แผนภาพ ๔ Road Map การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 

 
   ๓.๓ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

            ในการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กรลงสู่หน่วยงาน และตัวบุคคล กรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากองค์กรสู่
หน่วยงาน และตัวบุคคลผ่านกิจกรรมการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และมีบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ระดับกรม  : กําหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดระดับกรม พิจารณาจากยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี /คํารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ อาจมีแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง พร้อมสื่อสารทิศทางการบริหารผลการปฏิบัติงานประจําปี ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทราบ 
 ระดับหน่วยงาน (สํานัก สถาบัน กอง ศูนย์ และกลุ่มงาน/ฝ่าย) : กําหนดเป้าหมาย และ
ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานที่สอดคล้อง สนับสนุน และตอบสนองต่อเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับกรม โดยในระดับนี้ 
กําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และลงนามร่วมกันระหว่างอธิบดี กับผู้อํานวยการสํานัก กอง ศูนย์ 
โดยเป้าหมายและตัวช้ีวัด ในระดับนี้ ประกอบด้วย ๑) เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ ๒) เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดที่เป็น
บทบาท หน้าที่ และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และกลุ่มงาน 
   ระดับบุคคล : กําหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดระดับบุคคลที่สอดคล้อง สนับสนุน และ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย   /ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน  ในระดับนี้ กําหนดให้แต่ละบุคคลมีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการต่อหัวหน้ากลุ่ม  /ฝ่าย  และนําเสนอต่อ ผู้อํานวยการสํานัก กอง ศูนย์ ลงนามร่วมกัน ซึ่งเป้าหมายและตัวช้ีวัด    
ในระดับนี้ ประกอบด้วย ๑) เป้าหมาย /ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์  ๒) เป้าหมาย  /ตัวช้ีวัดที่เป็นบทบาท  หน้าที่ และภารกิจ
ของตําแหน่งที่บุคคลนั้นดํารงตําแหน่ง ๓ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ จากผู้บังคับบัญชา ดังปรากฎ
ระบบการถ่ายทอดผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน (Performance Cascading) ตามแผนภาพ ๕    
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การถายทอดผลการปฏบิัติงานจากองคกรสูระดับบุคคล

ระดับกรม

ระดับหนวยงาน

ระดับบุคคล

เปาหมายและตัวชี้วัดระดับกรม

สํานัก  /สถาบัน/ กอง/
ศูนย/

จังหวัด /อําเภอ ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน

เปาหมายระดับหนวยงาน
ผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงานที่สนับสนนุ
ตอเปาหมายและ
ตัวชี้วัดระดับกรม

ผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
บทบาทหนาที่และ
ภารกิจประจําของ

หนวยงาน

ผลสัมฤทธิ์ของบุคคลที่
สนับสนนุตอเปาหมายและ
ตัวชี้วัดของหนวยงานและ

ผูบังคับบัญชา

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนพิเศษ

ตัวช้ีวัดระดับบุคคล

ผลสัมฤทธิ์ตามบทบาท
หนาทีข่องตําแหนงงาน

เปาหมายระดับบุคคล

   
แผนภาพ ๕ การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดจากองค์กรลงสู่ตัวบุคคล 

 
  ๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน 
 ๓.๔.๑ รอบระยะเวลาการบริหารผลการปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน 

                 กรมการพัฒนาชุมชน ได้กําหนดปฏิทินรอบระยะเวลาการบริหารผลการปฏิบัติงาน   
กรมการพัฒนาชุมชน ในรอบ ๑ ปี มีกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงานปรากฎดังรายละเอียดตามรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดังนี้  
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   ๓.๔.๒ องค์ประกอบของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการในทางปฏิบัติ จะมีการประเมิน ปีละ ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ 
เป็นการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปีเดียวกัน และรอบที่ ๒ เป็นการประเมินระหว่างวันที่ ๑ 
เมษายน – ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน คะแนนในการประเมินจะมาจากการพิจารณาองค์ประกอบหลักการประเมิน 
๒ ส่วนคือ (๑) คะแนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (๒) คะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
ดังพิจารณาในรายละเอียดตามแผนภาพ ๖ 
 

ทบทวน ปรับปรุง เป้าหมาย 
การปฏบิัติงานขององค์กรและหนว่ยงาน 
เช่นกรณีท่ีอาจมีงานนโยบายเร่งดว่น 

ทบทวน ปรับปรุง เป้าหมายหรือ
ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ติดตาม ให้การสนบัสนุน เพื่อพัฒนาผล
การปฏบิัติงานในรายบุคคล 

ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล      
ในครึ่งปหีลัง 

รอบประเมินที่ ๒ 

เม.ย

พ.ค

มิ.ย. 

ก.ค. 

๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 

กําหนด และสื่อสารถึงทิศทาง และเป้าหมายงาน
ขององค์กรในปงีบประมาณถัดไป 

กําหนด/ถา่ยทอดเป้าหมายการปฏบิตัิงานจาก
องค์กร สู่หนว่ยงาน 

กําหนดและถา่ยทอดเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสู่ผูป้ฏิบัติ และจัดทําบันทึก

ข้อตกลงการปฏิบตัิงานรายบุคคล 

กําหนดแผนสนับสนุนและแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของลูกน้องรายบุคคล 

ติดตาม ให้การสนบัสนุนเพื่อพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในครึ่งปีแรก 

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

รอบประเมินที่ ๑ 

๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
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ภาพรวมองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ กรมการพฒันาชุมชน

คะแนน
ประเมิน
สมรรถนะ

คะแนน
ประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงาน

คะแนน
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

คะแนน
ประเมินปจจัยอื่น

พิจารณาความดี
ความชอบ

แจงผลและ
ปรึกษาหารือเพ่ือ
พัฒนา/ปรับปรุง

กําหนดโดยพิจารณา
ความสําเร็จของงานทีผู่
ปฏิบัตแิละผูบังคับบัญชา
ตกลงกันไว

กําหนดโดย
อางอิงจากขอกําหนด
สมรรถนะที่ประกาศโดย
สวนราชการ

กําหนดโดย
สวนราชการ

องคประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ

งาน
‐ตัวช้ีวัด

‐คาเปาหมาย

องคประกอบ
พฤติกรรม
‐ สมรรถนะ

องคประกอบอื่นๆ
(ข้ึนกับสวน
ราชการ)

ประเมนิ
ประเมนิ

   
 แผนภาพ ๖ ภาพรวมองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน  
  
  นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ความโปร่งใสและเป็นธรรม  
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับกรม และ
ระดับจังหวัด เพื่อทําหน้าที่ช่วยเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และกําหนดให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้ข้าราชการได้รับทราบ 

 ๓.๕ การเชื่อมโยงกับรางวัล ค่าตอบแทน (Rewarding) 

         กรมการพัฒนาชุมชน  ได้นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเชื่อมโยงกับการเลื่อน
เงินเดือน  การเลื่อนตําแหน่ง  และกําหนดเป็นเงื่อนไขในการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี  นอกจากนี้  บางหน่วยงาน            
มีการจัดสรรงบบริหารที่เหลือจ่าย  ส่งผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ไปเข้าหลักสูตรอบรมตามความประสงค์ 
             ทั้งนี้  กรมการพัฒนาชุมชนเอง ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประเภท
ต่างๆ โครงการพัฒนากรขวัญใจชุมชน  )พัฒนากรแหวนทอง  (โครงการคนดีที่อยากบอก  โดยคัดเลือกจากข้าราชการ
ระดับปฏิบัติที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ ์เข้ารับรางวัลต่างๆ จากกรมการพัฒนาชุมชน 
            สําหรับ  ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง กรมการพัฒนา
ชุมชน  ได้จัดทําระบบแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan) ขึ้นรองรับ เพื่อให้เป็นระบบที่จะ
ช่วยพัฒนาข้าราชการกรมให้ถึงพร้อมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยระบบดังกล่าวได้ถูกนํามา
เชื่อมโยงกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มี
ความสอดคล้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน   
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 ๔. ความทา้ทายในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏบิัติราชการกรมการพัฒนาชมุชน 

       ในการดําเนินงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า เป็นการเริ่มจากการที่ผู้บริหาร  และข้าราชการในองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์วางแผนในการพัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจแก่
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง อีกทั้ง ยังสามารถเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการที่จะบริหาร
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในการด้านการพัฒนาคนและพัฒนางาน ถือเป็นความท้าทายของนักทรัพยากรบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรภาคราชการ ที่เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติ อีกทั้ง กรมการพัฒนา
ชุมชนยังเป็นหน่วยงานที่มีพ้ืนที่ปฏิบัติราชการครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศใน ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อําเภอ มีข้าราชการ
ในความรับผิดชอบ ๗,๐๐๐  คน การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องท้าทาย ทั้ง ความมุ่งมั่น ความกล้า การจะ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องใดในองค์กร จึงต้องมีการวางแผน กําหนดกลยุทธ์ การสื่อสาร รวมท้ังต้องทุ่มเท ใส่ใจ ใช้เวลา
และให้ความสําคัญ  ซึ่งถือเป็นสิ่งท้าทายในการดําเนินการ ดังจะเห็นว่า เมื่อระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กรมการพัฒนาชุมชนถูกติดต้ังในองค์กร เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ และได้รับการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ 
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้มีการดําเนินการโครงการและกิจกรรมสําคัญๆ ในการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ลดข้อจํากัด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการสรรหา พัฒนา และ รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เก่งดีของ
กรมการพัฒนาชุมชน ดังจะเห็นได้จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น  โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านเว็ปไซต์ โครงการ
พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงกรมการพัฒนาชุมชน  (CDD- HiPPs) การจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าของ
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้า การจัดทําระบบการโอน ย้ายออนไลน์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รวมทั้งการจัดทําแผนบริหาร
กําลัง เป็นต้น 

 นอกจากนี้  ในฐานะผู้มีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลยังมีความท้าทายในการที่จะต้อง 
ศึกษา  ออกแบบ แสวงหารูปแบบการให้รางวัลและการยกย่องชมเชยแก่ข้าราชการผู้มีผลการประเมินดีและแตกต่าง 
ที่อาจได้รับผลตอบแทนจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่มากนักเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐจะมีข้อจํากัดเรื่อง
งบประมาณในการขึ้นเงินเดือนที่มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอ ดังนั้น การจะรักษา เสริมสร้างแรงจูงใจ ให้ข้าราชการใน
สังกัดให้มุ่งมั่นทํางานให้องค์กร จึงถือเป็นความท้าทายของผู้มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่าง
ย่ิง  
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๑. ทิศทางการทํางานของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดําเนินงานภายใต้ทิศทางการ
ขับเคลื่อนภารกิจ  และการพัฒนาดังนี้  
  
 

 
”เป็นศูนย์ข้อมลูที่ดินและแผนที่แห่งชาติ สูก่ารบริการที่เป็นเลิศ“  

 

 
  ตามแผนปฏิบัติราชการกรมที่ดินได้กําหนดพันธกิจ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ไว้ ดังนี้ 

๑.บริการจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที ่เพื่อสนับสนุนการนําไปใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน 
๒.ให้บริการเกีย่วกับที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
๓.บริการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๔.ส่งเสริมและดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมที่ดินกับการพัฒนาระบบราชการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตรข์องกรมที่ดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

พัฒนาระบบการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิ่น เพื่อความมั่นคง
ในการถือครองที่ดิน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

พัฒนาระบบงานบริการในสาํนักงานที่ดิน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดิน 



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๙

 
๒. โครงสร้างและอัตรากําลงั  
 กรมที่ดินมีอัตรากําลังทั้งสิ้นจํานวน ๑๒,๐๑๙ คน ประกอบด้วย ๓ ประเภท คือ    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

๓. ผลการดําเนินการที่สาํคญัตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ของกรมที่ดิน 

 ๑. ประเด็นยุทธศาสตร ์  : พัฒนาระบบการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีดิ่นเพื่อความ 

    ม่ันคงในการถือครองที่ดิน 

 ผลผลิต  :   โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย 

 แผนงานเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน   

  ๑) จัดทําและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจิทัล มีผลการดําเนินงานสร้างระวางแผนที่

ภาคพ้ืนดิน ระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและระวางแผนที่ที่ปรับปรุงจากระบบเดิมเป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม  เพื่อ

ใช้ในการออกโฉนดที่ดิน  และให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน  ๑๒,๖๒๓  ระวาง  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๑๙ ของ

เป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ ระวาง 

  ๒)  เร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน  โดยเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตําบล  ใน

พ้ืนที่  ๖๔  จังหวัด  ยกเว้น  กรุงเทพมหานคร   นนทบุรี   ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง   สิงห์บุรี  ชัยนาท   

อุทัยธานี   สุพรรณบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  และภูเก็ต  สามารถดําเนินการรังวัดทําแผนที่

และสอบสวนสิทธิเพื่อการออกโฉนดที่ดิน  ได้จํานวน  ๑๑๖,๒๐๑  แปลง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑๖.๒๐    

ของเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง 
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 ๒. ประเด็นยุทธศาสตร ์  : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ผลผลิต  ๑ :   ที่ดินของรฐัที่ได้รับการบริหารจัดการ 

 -   แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐ 

   ๑)  งานนําเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล  ได้มีผลการดําเนินงานนําเข้า

ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสํานักนายกฯ จํานวน ๑๐๒,๕๘๕  แปลง คิดเป็นร้อย

ละ  ๑๐๒.๕๙  ของเป้าหมาย  ๑๐๐,๐๐๐  แปลง   

   ๒)  งานสํารวจที่ดินของรัฐและนําลงระวางแผนที่  มีผลการดําเนินงานนํารูปแปลงที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้นําลงที่หมายมาดําเนินการลงที่หมายในระวางแผนที่ ได้ผลงานจํานวน  ๑๑,๗๘๐  แปลง  คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๘  ของเป้าหมาย  ๑๑,๗๗๐  แปลง    
    ๓)  กิจกรรมรังวัดทําแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ  มีผลงานการรังวัดทําแผนที่เพื่อ
ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในพื้นที่  ๑๕  จังหวัด ได้ผลงานจํานวน  ๑,๖๐๐  แปลง  คิดเป็นร้อยละ  
๑๐๖.๖๗  ของเป้าหมาย  ๑,๕๐๐  แปลง   
     

                 

 

 

ผลผลิต  ๒  :   ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน 

 -  แผนงานจัดที่ดินทํากินให้กับประชาชนที่ยากจน 

   ๑)  งานจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน  ตามโครงการพัฒนาเพื่อความ

มั่นคง  โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  และ

สระแก้ว  ได้ผลงานจํานวน  ๔,๕๒๗  แปลง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๖๐  ของเป้าหมาย  ๔,๕๐๐  แปลง   

   ๒) งานบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการรังวัด

วางผังแบ่งแปลงที่ดินทํากินและอยู่อาศัย   ได้ผลงานจํานวน  ๙,๖๓๕  แปลง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๕.๘๘  ของ

เป้าหมาย  ๙,๑๐๐  แปลง   
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 ๓. ประเด็นยุทธศาสตร ์  : พัฒนาระบบงานบริการในสํานักงานที่ดิน 

 ผลผลิต   :   งานดา้นทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน 

 ๑.  แผนงานบริการและพัฒนาสํานักงานที่ดิน 

   ๑.๑  ดําเนินการให้บริการด้านจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  การรังวัดและอื่น ๆ  ใน

สํานักงานที่ดิน  มีผู้มาติดต่อขอรับบริการทั้งสิ้น ๗,๐๘๖,๘๑๔  ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๑๔๐.๓๓  ของเป้าหมาย   

๕,๐๕๐,๐๐๐   ราย  และจัดเก็บรายได้เข้ารัฐทั้งสิ้นประมาณ  ๗๓,๗๘๒.๗๒   ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๕๘.๔๕  

ของเป้าหมาย  ๔๖,๕๖๓  ล้านบาท  ซึ่งการให้บริการแบ่งเป็นดังนี้ 

      ๑)  การให้บริการด้านทะเบียนที่ดินในสํานักงานที่ดิน ได้ผลงานจํานวน  ๖,๖๙๑,๓๐๐ 

ราย  คิดเป็นร้อยละ  ๑๓๗.๙๖  ของเป้าหมาย  ๔,๘๕๐,๐๐๐  ราย   

      ๒)  การให้บริการด้านรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน  ได้ผลงานจํานวน  ๓๙๕,๕๑๔  ราย  คิด

เป็นร้อยละ  ๑๙๗.๗๕  ของเป้าหมาย  ๒๐๐,๐๐๐  ราย   

   ๑.๒ โครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน ดําเนินการดังนี้ 

     ๑)  ปรับปรุงต่อเติมห้อง

เก็บสารบบที่ดิน  เป้าหมาย  ๓๐  สํานักงาน / แห่ง  

ดําเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บสารบบที่ ดิน  

จํานวน  ๓๐  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของ

เป้าหมาย   

     ๒ )   ปรั บปรุ งที่ จั ด เก็ บ

หลักฐานทางทะเบียนและรังวัดที่ดินเป้าหมาย  ๑๕๐  

สํานักงาน  ดําเนินการได้  ๑๕๐ แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐ ของเป้าหมาย  โดยได้ดําเนินการจัดซื้อแฟ้มเก็บ    

สารบบจํานวน  ๓๕๙,๕๐๐  แฟ้ม  ตู้เก็บโฉนด  ๔  

ลิ้นชัก  จํานวน  ๗๕๐  ตู้  ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน  



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓๒

จํานวน  ๑๕๐  ชุด  ตู้เก็บระวางแบบแขวน  จํานวน  ๓๐๐  ตู้  เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  ๖๗๖  เครื่อง  และพัด

ลมระบายอากาศ  จํานวน  ๖๗๖  อัน   

     ๓)  ดูแลรักษาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  กําหนดเป้าหมาย  ๓๐  ล้านแปลง   โดยการ

จัดสรรเงินค่าตอบแทนและวัสดุในการปรับปรุงที่จัดเก็บเอกสาร  ซึ่งสํานักงานที่ดินที่ดําเนินการในปี  ๒๕๕๔  

จํานวน  ๑๕๐  แห่ง ๆละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  สํานักงานที่ดินที่ดําเนินการปรับปรุงที่จัดเก็บในปี  ๒๕๕๕  จํานวน  

๑๕๐  แห่งๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท และสํานักงานที่ดินที่เหลือ ๑๕๐ แห่ง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

๑๘.๐๐  ล้านบาท 

       - จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการทําหน้าที่จัดเก็บเอกสารในห้องสารบบให้

สํานักงานที่ดินจังหวัด / สาขา / ส่วนแยก ทั่วประเทศ แห่งละ ๑  คน  รวม  ๔๕๐  คน 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน  

  -  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน  ดําเนินการทํา

สัญญาจ้างเหมาบริษัทสามารถคอมเทค จํากัด เป็นเงิน ๗๓๙.๙๙ ล้านบาท กําหนดจ่ายเงิน ๗ งวด       ครบ

กําหนดส่งมอบงานในวันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๔ งวด เป็นเงิน ๔๕๗.๕๔ ล้านบาท    

ดําเนินการในพื้นที่  ๔  จังหวัด  ได้แก่  กรุงเทพมหานคร  สงขลา  หนองคาย  อุบลราชธานี  รวม  ๒๕  สํานักงาน ใน

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินได้จํานวน ๒๒๕,๐๐๐ แปลง คิดเป็นร้อยละ  

๑๐๒.๒๗  ของเป้าหมาย  ๒๒๐,๐๐๐  แปลง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามการแบ่งงวดงานจ้างและการ

จ่ายเงินตามสัญญา 
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 ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์   : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหาร 

    กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ผลผลิต   :   งานดา้นทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน 

 แผนงานกําหนดมาตรฐานบริการของสํานักงานที่ดิน 

  -  กิจกรรมสง่เสริมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  มีผลการดําเนินงานการพิจารณาตรวจสอบการขอ
อนุญาตจัดสรรได้ผลงาน  จํานวน  ๔๙๓  ราย  ๘๓,๐๖๘  แปลง คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๙.๕๖ และ  ๓๐๗.๖๖  ของ
เป้าหมาย  ๔๕๐  ราย  ๒๗,๐๐๐  แปลงตามลําดับ  และดําเนินการตรวจสอบการจดทะเบียนอาคารชุด  จํานวน  
๒๐๐  ราย  ๕๖,๒๒๕ ห้อง คดิเป็นร้อยละ ๑๓๓.๓๓  และ ๑๘๗.๔๒ ของเป้าหมาย  ๑๕๐  ราย และ ๓๐,๐๐๐  ห้อง
ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะห์ผลการขออนุญาตสร้างที่อยู่อาศัยแล้วพบว่าการจดทะเบียนอาคารชุดมีผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับตํ่า  และการแข่งขนัปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ของสถาบันการเงิน  ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอาคารชุดส่วนใหญ่อยู่แนวส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า  และจากการ
ประสบมหาอุทกภัยหลายจังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    ทําให้ประชาชนจํานวนมาก สนใจที่จะเลือกที่
อยู่อาศัยที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยจากการถูกน้ําท่วม  และในภาวะที่ราคาน้ํามันแพง        
มีแนวโน้มสูงขึ้น  ผู้คนที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ไกล ๆ  หันมาสนใจอาคารชุดมากขึ้นและการซื้อบ้านของคนรุ่นใหม่ต้องการที่จะ
อยู่อาศัยในเขตใกล้รถไฟฟ้าสะดวกต่อการเดินทางไปสถานที่ทํางาน  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  จึงทําให้มี
ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเพิ่มขึ้น 

 
  

 ๕

 

 
 

 

 

 

๔.  การดําเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการเพือ่ผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified-FL) ของกรมที่ดินเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ความเป็นมา 

 ๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้นําการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 ๒. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้นําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental 
Level : FL) มาส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ เพื่อ
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ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับสากล โดยได้กําหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นตัวช้ีวัดบังคับในมิติด้านการพัฒนาองค์การ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
น้ําหนักร้อยละ ๒๐ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้กําหนดให้มีการตรวจ
รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (PMQA-FL) 

 กรมที่ดินได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (PMQA-FL) ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการให้ผ่านเกณฑ์ ปีละ ๒ 
หมวด ตามแนวทาง “การปรับปรุงทีละขั้น” จนครบถ้วนทั้ง ๖ หมวด ภายในเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๔) โดยผลการตรวจประเมินตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ในส่วนของตัวช้ีวัด “ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน” ของหมวดที่
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาตามเกณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณของกรมที่ดิน ปรากฏดังนี้ 

พ.ศ. หมวดที่ดําเนนิการ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ 

๒๕๕๒ หมวด ๑ การนําองค์การ ร้อยละ ๙๘.๕๗ 

 หมวด ๓ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ และผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ ๙๖ 

๒๕๕๓ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ร้อยละ ๙๖ 

 หมวด ๖ การจดัการกระบวนการ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒๕๕๔ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๑๐๐ 

 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ร้อยละ ๙๕.๗๑ 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 ๑. สํานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ประสานงานจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังการประชุม และได้แจ้งเวียนสรุปผลการประชุม
ช้ีแจงให้สํานัก/กอง ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมดําเนินการ 

 ๒. มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบริหาร เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน/ประสานงาน และให้คําปรึกษา 
แนะนํา แก่สํานัก/กอง และคณะทํางานในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล และคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ระดับพ้ืนฐาน (Working Team) ประจําหมวด โดยมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเลขานุการ หรือ
ผู้ช่วยเลขานุการทุกหมวด เพื่อประสานงานและขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
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 ๔. จัดทําเอกสารคู่มือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แจกจ่าย ให้คณะทํางาน   ทุก
ท่าน และสํานัก/กองใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการ 

               ๕. จัดประชุมช้ีแจง เรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้กับผู้บริหารของกรมที่ดิน 
คณะกรรมการ  และคณะทํางาน ผู้ตรวจราชการกรมที่ ดิน เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ ดิน
กรุงเทพมหานครและสาขา โดยเรียนเชิญวิทยากรจากสํานักงาน ก.พ.ร. มาให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง     ที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 ๖. จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
กําหนด ให้คณะทํางานประจําแต่ละหมวดจัดทํารายงานผลในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ส่งให้     กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ดังนี้ 

  (๑) แบบฟอร์มที่ ๑ แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (PMQA-FL) 

  (๒) แบบฟอร์มที่ ๒ แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรอง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานตามโปรแกรม Self Certify FL 

 ๗. วิเคราะห์ประเด็นการตรวจประเมิน เพื่อระบุวิธีการดําเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดทําข้อมูล
แนวทาง/ลักษณะการดําเนินการตามประเด็นการตรวจของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
เผยแพร่ให้คณะทํางาน ฯ ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้มีการดําเนินการที่ครบถ้วนตามประเด็นการ
ตรวจประเมินที่กําหนด  

 ๘. ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานรายหมวด เพื่อประเมิน
องค์กรด้วยตนเองตามโปรแกรมตรวจประเมินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  และวางแนวทางการดําเนินงานให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์  รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  

                ๙. จัดประชุมทีมงานเลขานุการของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานราย
หมวดทุกหมวด อย่างสม่ําเสมอ เพื่อติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามที่เกณฑ์กําหนด 

 ๑๐. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้ เรื่อง PMQA-FL กับคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน หมวด ๑-๖ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง โดยมุ่งเน้นให้ความรู้คําแนะนําในเชิงลึกเกี่ยวกับการ
ประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นรายหมวด การตรวจสอบและการจัดเตรียมเอกสารสําหรับรับการตรวจประเมินก่อน
สิ้นปีงบประมาณ 

 ๑๑ . จัดประชุมทีมงานเลขานุการของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานรายหมวดทุกหมวด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน โดยให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานผล
การดําเนินการเรียงลําดับตามประเด็นการตรวจในโปรแกรมตรวจประเมินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ให้ครบถ้วน  
สมบูรณ์  และเจ้าหน้าที่ผู้ตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมิน     
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ความสาํเร็จในการพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน  

 ภายหลังจากการตรวจประเมินในแต่ละปีงบประมาณกรมที่ดินยังได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
กรมที่ดินให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ให้ความสําคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหาร
จัดการที่ดีดังกล่าวไว้ และผลจากความพยายามและความมุ่งมั่นต้ังใจของข้าราชการกรมที่ดินทุกคนที่ได้ช่วยกันร่วม
คิด ร่วมทําในการปรับปรุงพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานของกรมที่ดิน เป็นที่ยอมรับและผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพ   การบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผลการตรวจรับรองได้รับคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 
๙๓.๔๒ 

 

 

 

 

 

 

กรมที่ดินได้รบัประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

การดําเนินการพัฒนาขัน้ต่อไป 

 กรมที่ดิน ได้มคีําสั่ง ที่ ๒๓๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการของกรมที่ดินขึ้น โดยมีทีป่รึกษาด้านประสิทธิภาพ เป็นประธานคณะทํางาน        เจ้าพนักงาน

ที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานคณะทํางาน ผู้แทนสาํนัก/กอง ทุกสาํนัก/กอง เป็นคณะทํางาน และผู้อํานวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อทําหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ของกรมที่ดิน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ย่ังยืน และมคีุณภาพมาตรฐาน

การทํางานในระดับที่สูงขึ้นเทียบเท่าระดับสากล จนสามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐราย

หมวดต่อไป   
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 “เป็นองค์กรแกนนําของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่ 

ปลอดภัย  รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์”  
 
 
 

 

๑. สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการที่สามารถ
สนอง ต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๒. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
๓. พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน        

การผังเมือง และโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 
 

 
 

๑. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
๒. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 
๓. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
 
 

 
 

๑. มีจิตสาธารณะ 
๒. กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
๓. ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
๕. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๖. มุ่งสัมฤทธ์ิผลของงาน 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

กรมโยธาธิการและผังเมือง  
กับการพัฒนาระบบราชการในป ีพ.ศ. ๒๕๕๕  

 

เป้าประสงค ์(Goal) 

ค่านิยม (Value) 
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                   กรมโยธาธิการและผังเมือง  มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ        
การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุม การก่อสร้างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านการพัฒนาเมืองพื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้ง
ถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการ ก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่การพัฒนา อย่าง ย่ังยืนโดยให้มี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                  (๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุก แห่ง
สาธารณชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                  (๒) วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่นๆ ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่ส่วน
ราชการอื่นร้องขอ และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองนั้นๆ 
                  (๓) ดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
                  (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผัง วิจัย การติดตามประเมินผล และ
พัฒนามาตรฐานด้านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและคู่มือด้านการผังเมืองและ
โยธาธิการ 
                  (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บูรณะเมืองหรืออาคาร และ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ    
                  (๖) ให้บริการและคําปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
กรมแก่หน่วยงานต่างๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร ์

อํานาจหน้าที่ของกรมและส่วนราชการ 

การผังเมือง    โดยมุ่งสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
พัฒนาให้เมืองน่าอยู่ และพึงพอใจของชุมชน 

การพัฒนาเมือง  โดย มุ่งพัฒนาให้ เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  มี
สภาพแวดล้อมที่ ดี มีระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่มี

การอาคาร โดยมุ่งกํากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และ
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย  

การบริการดา้นช่าง  โดยมุ่งบริการงานช่างทุกระดับ พัฒนาทุกทิศทั่วไทย 
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                  (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารและโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา  
                  (๘) ดําเนินการประสาน กํากับดูแล สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบการใช้อํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น  
                  (๙) ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธกิาร  
                  (๑๐) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นด้านการผังเมืองและโยธาธิการ  
                  (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรี  มอบหมาย 
 
๒. โครงสร้างและอัตรากําลงั 
 

โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
1. ราชการบริหารส่วนกลาง 
2. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

บุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมืองมจีํานวนทั้งสิน้ ๓,๔๙๖ คน ประกอบด้วย 
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 กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๕  
จํานวน ๑๑,๓๒๔,๓๘๑,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายไป จํานวน ๖,๓๑๐,๕๕๑,๕๒๙.๓๒ บาท จําแนกดังนี้ 

แผนงบประมาณ 
     งบประมาณ 
   ที่ได้รับจัดสรร 

   ผลการใช้จา่ย 
    งบประมาณ 

 คิดเปน็ 
 ร้อยละ 

ก. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ๒,๒๖๘,๕๗๙,๒๑๐.๐๐ ๑,๕๘๐,๐๗๕,๓๘๖.๔๙   ๖๙.๖๕ 

ข. แผนงานเทดิทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตร ิ  ๙๔๔,๗๖๕,๑๐๐.๐๐   ๕๔๓,๖๖๓,๑๓๙.๘๐   ๕๗.๕๔ 

ค. แผนงานแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้    ๒๗๗,๐๕๐,๘๐๐.๐๐   ๑๒๖,๘๓๖,๙๓๕.๐๑   ๕๕.๘๖ 

ง. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟู 
   ความเสียหายจากภัยพิบัติ 

 ๗,๘๓๓,๙๘๕,๙๙๐.๐๐ ๔,๐๕๙,๙๗๖,๐๖๘.๐๒   ๕๑.๘๓ 

รวมทั้งสิน้  ๑๑,๓๒๔,๓๘๑,๑๐๐.๐๐ ๖,๓๑๐,๕๕๑,๕๒๙.๓๒   ๕๕.๙๗ 

 

๓.  ผลการดําเนนิการทีส่ําคญัตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  : 
โครงการก่อสร้างคนัป้องกนัน้ําท่วมริมคลองรังสิตประยรูศักด์ิฝั่งใต้ต้ังแต่ประตูน้าํจฬุาลงกรณ์ถึงประตูน้าํปาก
คลองบ้านใหม่ ริมแม่น้ําเจา้พระยา   

๑. ความเป็นมา 
 ๑.๑ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริการจัดการทรัพยากรน้ํา (นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ได้เดินทางไปตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลาย
น้ําที่ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ คลองรังสิตประยูรศักด์ิ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้มีบัญชา
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ทําการก่อสร้างคันป้องกันน้ําท่วมริมคลองรังสิตประยูรศักด์ิฝั่งใต้ 
ต้ังแต่ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ถึงประตูน้ําปากคลองบ้านใหม่ ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคันกั้นน้ําตาม
พระราชดําริแนวใหม่ตามแผนของ กยน. 

 ๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 
 ดําเนินการในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งรวมถึงโครงการ
ก่อสร้างคันป้องกันน้ําท่วมริมคลองรังสิตประยูรศักด์ิฝั่งใต้ของกรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงิน  ๑,๒๒๐  ล้านบาท 
โดยใช้งบประมาณจากเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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๒. การดําเนินการ 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดําเนินสํารวจ ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างและว่าจ้างก่อสร้างคันป้องกันน้ํา
ท่วมริมคลองรังสิตประยูรศักด์ิฝั่งใต้ต้ังแต่ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ถึงประตูน้ําปากคลองบ้านใหม่ ริมแม่น้ําเจ้าพระยา
รวมความยาว ๘,๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๒๑๙.๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน (๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
– ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕) รายละเอียดดังนี้ 

 ช่วงที่ ๑ ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ถึงสะพานเหล็กข้ามคลองรังสิต บริเวณวัดเทพสรธรรมาราม ความยาว
ประมาณ ๔,๖๘๐ เมตร ค่าก่อสร้าง ๕๓๙.๙๐ ล้านบาท โดยได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จํากัด เป็นผู้ทํา
การก่อสร้าง 

 ช่วงที่ ๒ สะพานเหล็กข้ามคลองรังสติ บริเวณวัดเทพสรธรรมารามถึงประตูน้ําปากคลองบ้านใหม่ความยาว
ประมาณ ๓,๖๒๐ เมตร ค่าก่อสร้าง ๖๗๙.๙๐ ล้านบาท โดยได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ทําการก่อสร้าง 

๓. รายละเอียดโครงการ 
 ก่อสร้างคันป้องกันน้ําท่วมรูปแบบกําแพงกั้นน้ํา คสล. พร้อมโครงสร้างใต้ดินป้องกันน้ําซึมลอด ความยาว 
๘,๓๐๐ เมตร จากประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ถึงประตูน้ําปากคลองบ้านใหม่ ริมแม่น้ําเจ้าพระยา มีระดับคันป้องกันที่ +
๔.๐๐ เมตร รทก. (ระดับน้ําท่วมสูงสุดปี ๒๕๕๔ = +๓.๖๖ เมตร รทก.) โดยออกแบบให้ด้านบนของกําแพงกั้นน้ํามี
ความกว้างเพียงพอสําหรับเสริมกระสอบทรายเพิ่มได้อีก หากรระดับน้ําสูงกว่า +๔.๐๐ เมตร. รทก. 

๔. ผลการดําเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ 
ดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายละเอียดแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกําหนด วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  

มีศักยภาพในการป้องกันน้ําท่วมได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่เกิดจากน้ําเหนือ
หลากล้นตลิ่งให้กับเขตพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ในเขต
จังหวังนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๒

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕  
              กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินโครงการขุดลอกคลองเปรมประชากรจากคลองผดุงเกษม (หน้า
ทําเนียบรัฐบาล) ถึงคลองรังสิตประยูรศักด์ิ ความยาว ๒๗,๓๐๐ เมตร เริม่ดําเนินการ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง 
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
              กรมโยธาธิการและผังเมือง ติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ําท่วม ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน 

 

 

 

 

 

๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
              กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเร่งการระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยใน
การแก้ปัญหาน้ําท่วมขังตลอดแนวคลอง ๘ อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานีโดยมีแผนการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในคู
คลองต่างๆต่อไป 
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
              กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบรถวีลแชร์ใหแ้ก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวใหแ้ก่
บุคคลภายนอก ทั่วไปและบคุลากรทีญ่าติพ่ีน้องมีความต้องการใช้รถวีลแชร์ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนน
พระรามที่ ๖ 

 

 

 

 

 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
              การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ โครงการวางผังชุมชนต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้ โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลชะอํา-หัวหิน ณ โรงแรมเอเชียชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ช้ีแจงโครงการการสัมมนาแนวทางปฏิบัติของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อ สร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดย
มีนายชูชาติ หาญสวัสด์ิ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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๑๘ เมษายน ๒๕๕๕  
              นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมอืง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕ เรื่อง โครงการขุดลอกคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งลงพื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

 

 

๗ เมษายน ๒๕๕๕  
          งานกาชาดกรมโยธาธิการและผังเมอืง ประจําปี ๒๕๕๕ ณ สวนอัมพร 

 

 

 

 

 

 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  
              กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม รวมใจ คืนรอยยิ้ม และความสุข โดยนําคู่มือตรวจสอบและ
ซ่อมแซมบ้านหลังน้ําลด ไปแจกใหแ้ก่ประชาชน ณ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
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๑. ทิศทางการทํางานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
กระทรวงมหาดไทย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย” 

 

พันธกิจ (Mission)  
 

 ๑  .จัดทําและพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ    
หลังเกิดภัยให้มีมาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ๒ .เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ทุกภาคส่วน 

3. บริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔  .ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๕  .ฟ้ืนฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยด้วยการจัดทําโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 
๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่

ประชาชนมากขึ้น 
๒. ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๓. ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
๔. การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง 
๕. หน่วยงานเครือข่ายในระดับพ้ืนที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพ้ืนที่ 
๗. ผู้ประสบภัยสามารถดํารงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

หลังจากเกิดภัย  
๘. พ้ืนที่และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการฟื้นฟู 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กับการพัฒนาระบบราชการในป ีพ.ศ. ๒๕๕๕  
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อํานาจหน้าที่ (Authority and Function) 
 

 ๑. จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  เสนอคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 
 ๒. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  
 ๓. ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 ๔. แนะนํา ให้คําปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน  
 ๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในแต่ละระดับ 
 ๖.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกฎหมายอื่น         
หรือตามที่ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี  คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 

แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยใน
ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสา
ธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน 
 
 

 

นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

1. ทบทวนและจดัเตรียมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ พร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อม
แผนฯ  

2. สร้างการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการการจัดการภัยพิบัติ 
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

3. ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลทีกํ่าหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” 
4. สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย (safety Culture) ให้แก่เด็กและเยาวชน 
5. พัฒนามาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
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๒. โครงสร้างและอัตรากําลงั  
 

 
 

   การแบ่งส่วนราชการของ ปภ. 
ประกอบด้วย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

•  ส่วนกลาง (กรม ปภ./ศูนย์ ปภ.เขต  ๑๘ 
ศูนยเ์ขต) 

•  ส่วนภูมิภาค (สนง.ปภ. จ.๗๖ แห่งและ 
สนง.ปภ.จ.สาขา ๓๐ แห่ง) 

 
 สําหรบัอัตรากําลัง ประกอบด้วย 
      ข้าราชการ จาํนวน     ๒,๑๖๕ คน  

ลกูจ้างประจํา จํานวน ๑,๕๔๘ คน  
พนักงานราชการ จํานวน ๑,๑๓๑ คน  
รวมทั้งสิน้   ๔,๘๔๔ คน  

 
 
 
 

๓.  ผลการปฏบิัติงานดา้นการจัดสาธารภัย ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยยึดหลัก ๒P๒R เพื่อที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในอันที่จะยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัย ซึ่งประกอบด้วย 

 
 

 
 
 
 

Prevention : การป้องกันและลดผลกระทบ 
 

มาตรการใชโ้ครงสร้าง  
 ๑.จัดทําโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ําท่วม น้ําป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม ดําเนินการ
สํารวจออกแบบ จัดทําแบบแปลนและประมาณราคาในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด จํานวน ๔๐๐ โครงการ งบประมาณ 
๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.จัดทําโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ําเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จํานวน 
๑๑๘  แห่ง งบประมาณ ๑๙๐,๒๐๐,๐๐๐ ผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ จํานวน ๗๙  โครงการ  

Prevention  : การป้องกันและลดผลกระทบ  
Preparedness  : การเตรียมความพร้อม  
Response    : การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
Recovery    : การฟื้นฟูบรูณะและก่อสร้างใหม ่ 
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มาตรการไม่ใช้โครงสร้าง  
 ๑.โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมินความคุ้มทุนในการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ําป่า
ไหลหลากและโคลนถล่ม หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองกื้ด ตําบลก้ืดช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ข้อมูลจัดทําเป็น
คู่มือ เพี่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 ๒. โครงการศึกษาพัฒนาระบบป้องกันโดยใช้โครงสร้าง และระบบเตือนภัย ในพื้นที่นําร่อง บ้านม่วง
สามปี อ.ลี้ จ.ลําพูน โดย JICA สนับสนุนโปรแกรมการวิเคราะห์น้ําท่วม  
 ๓. โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบภัยแล้ง ความพร้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  
 ๔.โครงการศึกษาปัจจัยและผลกระทบชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธ์ุ และ
มหาสารคาม  
 ๕.การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัย  
 ๕.๑ การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านทางเว็บไซต์www.roadsafetythailand.com 
  ๕.๒ การจัดทําเว็บสาธารณภัยแห่งชาติ (Disaster Web Portal) โดยสํานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบดําเนินงานเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณภัยใต้กรอบแนวคิดระบบคลงัข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ  
 ๖. การถอดบทเรียนกรณีการเกิดมหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ โดยได้จัดทําเป็นรายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ “สาเหตุการเกิดมหาอุทกภัยและสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนจากเหตุมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔” 
เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อได้นําไปใช้ประโยชน์ ต่อไป 
 
 

Preparedness : การเตรียมความพร้อม 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓,๙๑๘,๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รวม ๑,๙๒๖,๙๓๑,๐๐๓.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๗ จําแนกเป็นผลผลิต ดังนี้ 

 

รายการ 
งบประมาณทีไ่ด้รับ 

ตาม พ.ร.บ. 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
คิดเปน็ร้อยละ 

ผลผลิตที่ ๑ มาตรการการป้องกันและ 
               เตือนภัยจากสาธารณภัย 

๑,๘๑๐,๔๕๒,๘๐๐ ๑,๔๐๕,๐๒๒,๘๑๘.๑๓ ๗๗.๖๑ 

ผลผลิตที่ ๒ ให้การบรรเทา และฟื้นฟู 
               บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลัง 
               ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว 

๒,๑๐๘,๑๘๔,๒๐๐    ๕๒๑,๙๐๘,๒๑๐.๔๘ ๒๔.๗๖ 

 

รวม ๓,๙๑๘,๖๓๗,๐๐๐ ๑,๙๒๖,๙๓๑,๐๐๓.๗๙ ๔๙.๑๗ 

 
 



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔๙

เครื่องมืออุปกรณ์  
 ๑.จัดให้มีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ประจําที่ศูนย์ ปภ. เขต ๑–๑๘ และ
ส่วนกลาง จํานวนประมาณ ๖,๐๗๙ รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๓,๕๔๐ ล้านบาท มีอายุการใช้งาน ๑-๒๑ ปี 

   (๑) สภาพใช้งานได้ดี-ดีมาก       ๑,๗๗๔ รายการ (๓๐ %)  
  (๒) สภาพพอใช้ได้         ๓,๒๘๕ รายการ (๕๔ %)  
      (๓) สภาพใช้งานไม่ดี-ใช้ไม่ได้      ๑,๐๒๐ รายการ (๑๖ %)  

                               ๒.ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ของหน่วยงานภายใน และ
เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถสืบค้นได้ทาง  www.disaster.go.th / สํานักมาตรการป้องกัน
สาธารณภัย  
 ๓. จัดโครงการสวัสดิการการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ เพื่อสนับสนุน
ให้ อปพร. และเครือข่าย มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายในการดําเนินการภารกิจการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
 ๔. การจัดทําห้องบัญชาการและห้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ พร้อมติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อการจัดการภัยพิบัติ คือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของ
ประเทศไทย )Thailand Incident command System : TICS) และข่ายสื่อสารกลาง 

 
บุคคลากร  

 ๑. จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับบุคลากรของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัคร และ
ประชาชน  
 ๒. จัดทําโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความรู้
แก่ผู้นําชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับปี ๒๕๕๕ ได้จัดฝึกอบรมให้กับชุมชน จํานวน ๕๒๘ 
ชุมชน ปัจจุบันมีชุมชนผ่านการฝึกอบรมแล้ว จํานวนทั้งสิ้น ๗,๐๘๙ ชุมชน 
 ๓. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร. ผลการดําเนินงาน ณ ปี ๒๕๕๕ มีสมาชิก อปพร. ทั่วประเทศ 
จํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๓,๕๗๓ คน  
 ๔. การพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล (ONE TAMBON ONE SEARCH  AND 
RESCUE TEAM : OTOS)  ผลการดําเนินงาน  ณ ปี ๒๕๕๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังทีมกู้ชีพกู้ภัยแล้ว 
จํานวน ๖,๙๙๕ แห่ง ๗๓,๕๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ และมีโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย หลักสูตร  
การกู้ภัยทางน้ํา ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 
๔๔๙ คน  
 ๕. การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพื่อทําหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตรวจวัดระดับน้ําในแม่น้ําลําคลอง ปริมาณน้ําฝน และ
ใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่เสี่ยงภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 
๒๑,๒๙๓ คน 
 ๖. การฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จํานวน ๑๖,๕๙๓ คน 
 ๗. การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
กําหนดให้วันที่ ๒๖ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เป็นโอกาสสําคัญในการที่จะได้รณรงค์
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เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Safety Culture) แก่ประชาชนในชาติ  
 ๘. การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ ได้แก่ 

   ๘.๑ โครงการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table – Top Exercise : TTX) ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง ได้ดําเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ 
มีนาคม ๒๕๕๕ พ้ืนที่เป้าหมาย (Project Site) ในจังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง  
  ๘.๒ โครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย (Crisis Management 

Exercise : C - MEX ๑๒) ดําเนินการร่วมกับสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหม  
  ๘.๓ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มี
ผลกระทบรุนแรง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (NBC ๑๒) เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เทศบาลนครแหลม
ฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 ๙. การพัฒนาระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ภายใต้โครงการ 
ASEAN-US Cooperation Project on ICS ในฐานะประเทศนําร่อง (Pilot Country) โดยดําเนินการ ดังนี้ 
  ๙.๑ การจัดฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนา ICS ให้กับข้าราชการกรมป้องกันฯ 
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย (กระทรวงสาธารณสุข กรมธุรกิจพลังงาน กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ)  
  ๙.๒ การฝึกอบรมด้านการออกแบบการฝึกซ้อม (Exercise Design) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการออกแบบการฝึกซ้อมจากองค์กรต้นแบบ Federal Emergency Management Agency : FEMA  
 ๑๐. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล มีเป้าหมายลด
จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

Response  : การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 

ระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 
และผู้รบัผิดชอบตามระดับความรุนแรงของสาธารณภัย 

ระดับ ความรุนแรง การจัดการ 

๑ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก ผอ .ท้องถิ่น/ผอ .อําเภอ  สามารถควบคุม
สถานการณ์และจัดการระงับภัยได้โดยลําพัง 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผอ.ในระดับ ๑ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
ไ ด้  ผอ .จั งหวั ด /ผอ .กทม .  เ ข้ า ควบคุ ม
สถานการณ์ 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่ มีผลกระทบ
รุนแรงกว้างขวางหรือสาธารณภัยที่
จําเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์
พิเศษ 

ผอ.ในระดับ ๒ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
ได้ ผู้อํานวยการกลาง และ /หรือ ผอ.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม
สถานการณ์ 

๔ สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่ มีผลกระทบ
ร้ายแรงอย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย ควบคุมสถานการณ์ 



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๑

Recovery  : การฟื้นฟูบูรณะและก่อสร้างใหม่ 
 

ด้านการฟืน้ฟูบูรณะและการให้ความช่วยเหลือ 
 ๑. สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยจัดเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่
ผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้การได้ตามปกต ิ 
 ๒. สํารวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อ
เยียวยาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
 ๓. การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะห์ประชาชนประสบภัยธรรมชาติ และ              
สาธารณภัย อ่ืนๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดําเนินการจัดทําแผนสร้างระบบเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความ
ปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณ จํานวนทั้งสิ้น ๗๐,๑๔๒,๓๗๐ บาท  (เจ็ดสิบล้าน
หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ได้ดําเนินการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๐,๑๔๒,๓๔๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
สําหรบักรณีการใหค้วามช่วยเหลือฯ ผูป้ระสบอุทกภัยในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
  (๑) คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ       
ผู้ประสบอุทกภัยจากงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็นเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
   (๒) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอํานาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วงเงิน ๕๐ ล้านบาท  
 ๔. การก่อสร้างอาคารจัดเก็บสิ่งของสํารองจ่ายให้กับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทั่วประเทศ  
 ๕. นําเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือและฟื้นฟู  
           

การดําเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศ ปี ๒๕๕๕  
(International  Cooperation) 

  
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการประสานความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากลย่ิงขึ้น ดังนี้  
 ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ระยะที่ ๒ (The Project 
on Capacity Development in Disaster Management in Thailand: Phase II) เพื่อเพิ่มศักยภาพของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ้ืนที่เป้าหมายในการดําเนินโครงการ ได้แก่ จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 ๒. การร่วมจัดทํา “แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างองค์กร ในภาวะฉุกเฉิน (Inter - agency 
Contingency Plan : IACP)” ภายใต้ความร่วมมือด้านการประสานความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับคณะทํางานด้าน
มนุษยธรรมระหว่างประเทศประจําประเทศไทย (Humanitarian Country Team : HCT) เพื่อเป็นเครื่องมือของ
องค์การสหประชาชาติและองค์การเครือข่ายระหว่างประเทศใช้เป็นหลักการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติ และภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศขณะเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย  
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   ๓. การร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International organization for 
Migration : IOM) ด้านการพฒันาศักยภาพบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับประเทศไทย จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ ๒ กิจกรรม ได้แก่  
    ๓.๑ การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของไทยสู่มาตรฐานสากล” 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   
  ๓.๒ การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว” ให้แก่หน่วยงานจาก      
จังหวัดลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๑๑ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  
 ๔. ร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations for Development 
Programme : UNDP) ) ในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยเพื่อศึกษาความ
ต้องการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดทําโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพตามประเด็น
ความต้องการ ใช้ช่ือว่า“โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย (Project on 
Capacity Development on Disaster Management in Thailand)”  
 ๕. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนร่วมกับวันลดภัยพิบัติสากล 
(ASEAN Day for Disaster Management and International Day for Disaster Reduction) ตรงกับวันที่ ๑๓ 
ตุลาคมของทุกปี  
 ๖. คัดเลือกครูฝึกและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response Team: ERT)   เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้าง
เครือข่ายการทํางานระหว่างหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม  
๔. Case Study กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย   
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ดําเนิน “โครงการสัมมนาการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพสูง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร  ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยสั่งการของ
ผู้บริหารให้มีความแม่นยํา รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน รวมทั้ง ๓) เพื่อให้บุคลากรมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับงานสารบรรณ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรของกรมจากสํานัก 
กอง หน่วยงานในส่วนกลาง รวมประมาณ ๑๐๐ คน 
 สําหรับการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น  การบรรยายพิเศษ หวัข้อ “การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ” โดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  ซึ่งได้มอบนโยบายและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ   การร่างหนังสือราชการ  การจัดประชุม ฯลฯ  จากนั้น จัดการอภิปรายการสื่อสารภายในองค์กร 
หัวข้อ “เสนอหนังสือราชการอย่างไรให้ผ่านฉลุย” และแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ใน
ประเด็นด้านต่าง ๆ ได้แก่                        
          ๑) ประเด็นด้านผู้บังคับบัญชาและแนวทางการแก้ไข 
                             ๒) ประเด็นด้านผู้ปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข                                                               
                           ๓) ประเด็นด้านหน่วยงาน/องค์กร และแนวทางการแก้ไข    
                           ๔) ประเด็นด้านองค์ความรู้และแนวทางการแก้ไข 
 โดยผลจากการจัดโครงการ  บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนอันจะทําให้เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารให้มีความแม่นยํารวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น  และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานสารบรรณของหน่วยงาน 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

 

                                                                                               

 

๑. ทิศทางการทํางานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    กระทรวงมหาดไทย 
 
 
  
 
  “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”  
 
 
 
 
  ๑. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
  ๒. ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติระดับจังหวัด 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
  ๓. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป ตามหลักคุณธรรม 
และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทํางานอย่างมืออาชีพ 
  ๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถพึ่งตนเองได้ 
  ๕. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และสนับสนุนผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๗. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน  
  ๘ .  ส่ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙. ส่งเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด  
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กับการพัฒนาระบบราชการในป ีพ.ศ. ๒๕๕๕  
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ประเด็นยุทธศาสตร   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

๒. โครงสร้างและอัตรากําลงั 

 

รายการ กรอบอัตรากําลัง 
รวม 

ประเภทตาํแหน่ง ระดับ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

บริหาร สูง ๑ - ๑ 

ต้น ๓ - ๓ 

อํานวยการ สูง ๑๐ ๓๐ ๔๐ 

ต้น ๖ ๔๖ ๕๒ 

วิชาการ เชี่ยวชาญ ๗ - ๗ 

ชํานาญการพิเศษ ๖๒ ๑๔๙ ๒๑๑ 

ชํานาญการ/ปฏิบัติการ ๓๕๘ ๒,๐๗๗ ๒,๔๓๕ 

ทั่วไป อาวุโส ๑ - ๑ 

ชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน ๑๐๓ ๗๖๗ ๘๗๐ 

รวม ๕๕๑ ๓,๐๖๙ ๓,๖๒๐ 
 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 
๓. การปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ตามกรอบการประเมินที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการประเมินผลใน ๒ มิติ ได้แก่ 
มิติภายนอก (การประเมินประสิทธิผล และคุณภาพการให้บริการ) และมิติภายใน (การประเมินประสิทธิภาพ และ
การพัฒนาองค์การ) จํานวน ๒๓ ตัวช้ีวัด (รวมตัวช้ีวัดย่อย) โดยสรุปผลคะแนนของผลการปฏิบัติราชการตามคํา

๑. การยกระดับขีดความสามารถของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสูง 

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ 

๓. การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ



                                 รายงานการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕๕

รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ.๒๕๕๕ อยู่ที่ระดับ ๔.๔๓๗๔  
 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) 

 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) 
ที่มา  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลาของมาตรการ 
ระงับการขอจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือขยายหน่วยงานเพิ่มใหม่ออกไป ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง ๓๐ 
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ และให้สํานักงาน ก.พ.ร.ประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอให้ส่ง “แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงาน”เพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาในภาพรวม 
 กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ไ ด้ ดํา เนินการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) ตามแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดย
ได้วิเคราะห์ถึงบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง ระบบและกระบวนการทํางาน รวมถึงอัตรากําลังที่เหมาะสมกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจ โดยเน้นเรื่องของความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ 

การจัดโครงสร้างส่วนราชการ 
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ได้กําหนดให้แบ่งส่วน
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย๔ สํานัก ๖กอง  
๒ กลุ่ม ซึ่งเทียบเท่ากอง ดังนี้ 

  ๑) สํานักงานเลขานุการกรม   ๒) กองการเจ้าหน้าที่   
  ๓) กองคลัง     ๔) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
  ๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น  ๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 
  ๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   ๘) สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น  
  ๙) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

๑๐) สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
๑๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   

  ๑๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สําหรับในราชการบริหารส่วนภูมิภาค กําหนดให้มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อ

ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด รวมถึงการอํานวยการประสาน ปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนงานอันเป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอด้านการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างคล่องตัว สามารถส่งเสริมสนับสนุนและ
ให้คําปรึกษาแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้
แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ภ า ย ใ น จ า ก ห น่ ว ย ง า น เ ดิ ม ที่ ป ร า ก ฏ ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร  
ออกเป็น ๙ สํานัก ๕ กอง ๒ กลุ่ม ๑ สํานักงานโดยมีหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นจากการแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แก่ 

๑) สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 
๒) สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง 
๓) สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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๔) สํานักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) สํานักงานผู้ตรวจราชการกรม 

หมายเหต:ุ ในการแบ่งส่วนราชการภายใน ได้ปรับกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเป็นสํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผลการทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างส่วนราชการ 

 จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับการ
วิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมฯ ตามแนวทางการวิ เคราะห์ภารกิจภาครัฐที่สํานักงาน ก.พ.ร .กําหนด   
สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑ )  ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นภารกิจที่ ต้องคงอยู่ ในภาครัฐ โดยภาครัฐ 
เป็นเจ้าของงานและต้องดําเนินการเองทั้งหมด ไม่สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคส่วนอื่น 
โดยมี วัตถุประสงค์หลักสําคัญในการดําเนินภารกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างกระทรวง ทบวง กรมในราชการบริหาร
ส่วนกลาง คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่างๆ  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพ และเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยภารกิจสําคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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คือ การทําหน้าที่ในการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การวางหลักเกณฑ์และมาตรฐาน การสนับสนุน
ส่งเสริม รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒) เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นเจ้าของภารกิจที่ต้องดําเนินการเองทั้งหมด จะต้องปรับปรุง
รูปแบบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมฯ ให้มี
หน่วยงานรองรับภารกิจอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วมในแต่ละภารกิจให้สามารถจัดลําดับ
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กรมฯ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามศักยภาพตรงตามวัตถุประสงค์รวมทั้งปรับระบบ
และกระบวนการทํางานให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่เกิดความซ้ําซ้อน และบริหารงานในลักษณะของการประสาน
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 ๓ )  จากการ วิ เคราะห์ถึ งแนวโน้มและทิศทางในการกระจายอํ านาจให้แ ก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ .๒๕๕๐ ในการส่งเสริมบทบาท 
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ในการบริหารจั ดการและจั ดบริ การสาธารณะให้ แ ก่ประชาชน 
รวมถึงข้อสังเกตของอนุกรรมการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม  
โดยมีศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช เป็นประธานอนุกรรมการฯ (ในคราวที่กรมฯ เสนอขอกําหนดให้สํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค) เสนอให้กรมฯ วางแผนระยะยาวให้ส่วนกลาง 
ลดบทบาทในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สร้างความสมดุลในภารกิจการกํากับดูแล 
และการส่งเสริมอย่างเหมาะสม เพื่อการบรรลุเป้าหมายในภารกิจหลักของการพัฒนาให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการตนเองได้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กําหนด
ภารกิจสําคัญของกรมฯ ประกอบด้วย ๖ กลุ่มภารกิจหลัก ซึ่งจะมีโครงสร้างส่วนราชการระดับสํานัก/กอง (ส่วนกลาง) 
มารองรั บภารกิ จ ต่ างๆ  รวม  ๗  สํ านั ก  ๗  กอง  ๒  กลุ่ ม  และส่ วนภู มิภาค  คื อ  สํ านั กงานส่ ง เสริ ม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๗๕ จังหวัด และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ ๘๗๘ อําเภอ  

สรุปผลการดําเนินการ 
 คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ได้พิจารณา
ข้อเสนอการปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการทําหน้าที่ตามบทบาทและภารกิจของ สถ. ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่ วยงาน  พ .ศ .๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  โดยคณะอนุ กรรมการฯ  สนับสนุนให้  สถ .  
จัดต้ังหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจเพิ่มขึ้น จํานวน ๒ หน่วยงานได้แก่  
  ๑) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  ๒) กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
 โดย ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการ 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม 
ด้วยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและปรับปรุง (ร่าง) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. .... ก่อนนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับ
ใช้ต่อไป 
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 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการพัฒนาระบบ
ราชการที่ให้มีมาตรการระงับการขอจัดต้ังหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงาน การขอจัดต้ังองค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหารและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ต้ังแต่วันที่มีมติจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และต่อมา
ได้มีมติคณะรัฐมนตรีขยายมาตรการดังกล่าวให้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และล่าสุดได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๗ กันยายน ๒๕๕๓ ขยายเวลาต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  
  ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นควรให้สํานักงาน ก.พ.ร. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน โดยสามารถขอขยายหน่วยงานหรือจัดต้ังหน่วยงานใหม่ รวมทั้งขอจัดต้ังองค์การมหาชนของ
รัฐ เพื่อพิจารณาในภาพรวมมติแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงานต้องสะท้อนถึงบทบาทภารกิจ ระบบและกระบวนการ
ทํางาน โครงสร้าง และอัตรากําลังที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสําหรับ
อนาคต โดยมีระยะเวลาของรอบแผน รอบละ ๓ ปี ในรอบแรก ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 สําหรับกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ซึ่งเสนอการปรับปรุงภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ  

 ๑) ภารกิจที่จะถายโอนใหภาคเอกชนไปดําเนินการ คือภารกิจของกรมที่ดิน ไดแก ภารกิจการรังวัดทําแผนที่  
โดยกําหนดดําเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒) ภารกิจที่จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการแทน คือภารกิจของกรมที่ดิน 
ได้แก่ ภารกิจการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเฉพาะในเรื่องของ (๑) การดูแลรักษาและดําเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น และ (๒) การดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยกําหนดดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๓) เสนอจัดต้ังเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (Service Dilivery Unit : SDU) คือภารกิจของกรม
ที่ดิน ได้แก่ การจัดต้ัง “สํานักพิมพ์กรมที่ดิน”  (ซึ่งต่อมาได้ขอยกเลิกดําเนินการ)  
  ๔) ข้อเสนอขอจัดต้ังหน่วยงานใหม่ และเสนอยกฐานะหน่วยงาน เพื่อรองรับบทบาท และภารกิจ       
ที่เพิ่มขึ้น ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้ การดําเนินการตามข้อ ๔) ได้มีการนําเข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.พ.ร.ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  
โดยล่าสุด ( มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ )  สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประสานการดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.ร. ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลภาพรวมการดําเนนิการ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 

กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2554 -2556) 
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 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (9) 
1. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-18 
2. วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3. สํานักบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
4. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
6. กองกฎหมาย 
7. สํานักกิจการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8. กองกิจการอัคคีภัย 
9. กองตรวจราชการ 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง (๕)  
1. สํานักออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี 
2. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
3. สํานักจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน  
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  สนับสนุน/จัดต้ัง 2 หน่วยงาน 
1. กองบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
2. ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย 
  ปรับชื่อ 1 หน่วยงาน จาก “สํานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด”เป็น “กอง
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
พัฒนา” 
** อย่างไรก็ตาม มท. มีความเห็นไม่ขอรับการจัดต้ัง
กองฯ ตามข้อ ๑. และขอในเสนอผลการดําเนินงาน
เพิ่มเติมในระยะต่อไป 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สนับสนุน/จัดต้ัง 4 หน่วยงาน  
1. กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. กองกฎหมาย 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ปรับชื่อ 3 หน่วยงาน จาก  
๑. สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็น กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. สํานักมาตรการป้องกันสาธารณภัย เป็น กอง
มาตรการปอ้งกันสาธารณภัย 
๓ .สํานักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย เป็น กอง
ส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สนับสนุน/จัดต้ัง 4 หน่วยงาน 
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3. กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิ ธีและ
โครงการพิเศษ 
4. กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 
 ปรับชื่อ 1 หน่วยงาน จาก สํานักควบคุมการ
ก่อสร้าง เป็น กองควบคุมการก่อสร้าง 
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 สําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๖ ของกระทรวงมหาดไทย ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในชั้นสุดท้าย ซึ่งหาก ก.พ.ร. เห็นชอบข้อเสนอการ
ดําเนินการ แต่ละกรมจะต้องปรับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศราช-    
กิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป   
 

------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

กรมการปกครอง (5) 
1. สํานักรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
3. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง 
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

กรมการพัฒนาชุมชน (2) 
1. กองตรวจราชการ 
2. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (7) 
1. สํานักยุทธศาสตร์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
2. สํานักส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
3. สํานักมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่นและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
4. สํานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
5. กองตรวจราชการ 
6. กองแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ 

กรมที่ดิน (4) 
1. สํานักนโยบายและแผน 
2. สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. กองตรวจราชการ 
4. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงท่ีดิน 

กรมการปกครอง 
สนับสนุน/จัดต้ัง 3 หน่วยงาน 
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3. กองรักษาความสงบเรียบร้อย 
ปรับชื่อ 1 หน่วยงาน จาก สํานักการสอบสวน   
นิติการ เป็น กองสอบสวนนิติการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สนับสนุน/จัดต้ัง 2 หน่วยงาน 
1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ปรับชื่อ 1 หน่วยงาน จาก สํานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็น กองพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

กรมที่ดิน 
สนับสนุน/จัดต้ัง 1 หน่วยงาน 
1. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงท่ีดิน 
ปรับชื่อ 1 หน่วยงาน จาก สํานักเทคโนโลยีทําแผน
ท่ี เป็น กองเทคโนโลยีทําแผนท่ี 

กรมการพัฒนาชุมชน  
ยัง ไ ม่ ไ ด้รับการสนับสนุนให้จัด ต้ัง  เนื่ องจาก
หน่วยงานที่เสนอขอจัดต้ังเป็นหน่วยงานสนับสนุน 
ซ่ึงสํานักงา น ก.พ.ร.อยู่ระหว่างการพิจารณา
รูปแบบมาตรฐานกลาง 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย  
 
ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย1  
 จากการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับผลสํารวจข้อมูล/
ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ทั้งในส่วนของการจัดทํา/ปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) พบปัญหาอุปสรรคหลักๆ   ต่อการพัฒนาระบบราชการ ดังนี้   
 ๑. ปัญหาด้านผู้นําองค์การ/บุคลากร  พบว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากที่สุดในการพัฒนาระบบราชการ 
เนื่องจาก ผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหลัก (Change Agent) ส่วนใหญ่ยังไม่เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนาระบบราชการ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทั้งระบบ  
 ๒. ปัญหาในการกําหนดแนวทาง/กรอบการพัฒนา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่
สําคัญ เนื่องจาก การกําหนดแนวทาง/กรอบการพัฒนา การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไม่สามารถสื่อสารทํา
ความเข้าใจกับหน่วยปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ปัญหาจากห้วงเวลาในการกําหนดตัวช้ีวัด แนวทาง/กรอบ
การติดตามประเมินผลซึ่งมีความล่าช้า ขาดความชัดเจน เข้าใจยาก มีเกณฑ์การวัดผลท่ียุ่งยาก ไม่สอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติราชการ ไม่ครอบคลุมภารกิจ การเพิ่มตัวช้ีวัดระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการกําหนดแผนการ
ขับเคลื่อนภารกิจ และการติดตามประเมินผล  
   นอกจากนี้ ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีบางประเด็น ยังมีปัญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการกํากับควบคุมของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
กระทรวงมหาดไทยควรเจรจาเพื่อขอยกเว้นการวัดในประเด็นดังกล่าว และควรให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกําหนด
ประเด็นการวัด และให้ข้อมูลการดําเนินงานที่ถูกต้อง ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๓. ปัญหาระบบงาน เนื่องจากหน่วยงานกลางในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการพัฒนา
ระบบต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดบ่อยครั้ง มีการเพิ่มวาระสําคัญใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานและวัดผลตลอด
ทั้งปี การถ่ายทอดและการส่งถ่ายข้อมูลบางส่วนขาดความชัดเจน และขาดการให้คําแนะนํา อีกทั้งขั้นตอนการดําเนินงาน
ซับซ้อน สําหรับเครื่องมือที่นํามาใช้ในการพัฒนาฯ ยังคงไม่สามารถสื่อสารให้เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่ได้รับกับ
ระบบราชการได้อย่างชัดเจน โดยบุคลากรเน้นเพียงแนวทางการจัดทําเอกสารสําหรับเตรียมการตรวจประเมินในแต่ละปี
เท่านั้น ไม่สามารถเห็นภาพได้ว่าเมื่อทําแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับตนเองและองค์กร             การดําเนินงานจึงเป็น
ลักษณะเชิงรับมากกว่าที่จะอยากจะนําเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนา   นอกจากนี้ ยังมีประเด็นในส่วนของงบประมาณ
ที่ชัดเจน ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการอีกด้วย     

 ๔. ปัญหากลไกการขับเคลื่อนและทีมคณะทํางาน พบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งมีการสับเปลี่ยน โยกย้ายบ่อยครั้ง ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ
ราชการ ขาดความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรหลัก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน / หน่วยงานเจ้าของเรื่อง  รวมถึงการไม่เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบราชการอีกด้วย  
                                                            
1 สรุปข้อมูลจากผลการทอด “แบบสํารวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖”  ในห้วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อสํารวจข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่
จังหวัด ความต้องการและข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากรสังกัด มท. ทั้งหน่วยงานระดับกรม และสํานักงานจังหวัด  และบุคลากร
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้ร่วมรับผิดชอบ/ ผู้ดําเนินงานต่องานพัฒนาระบบราชการในพื้นที่จังหวัด  
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 ๕. ปัญหาระบบการติดตามประเมินผล พบว่า วิธีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลยังขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเน้นการติดตาม การวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการที่พิจารณาจากเอกสารเป็นหลัก ทําให้
อาจไม่สะท้อนข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติได้ และไม่ส่งผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การ
ติดตาม การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานมากมาย ยังทําให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณ 
เป็นภาระกับผู้ปฏิบัติ ในการรวบรวมและจัดทําเอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดมากอีกด้วย  
 ๖. ขาดแรงจูงใจในการขับเคลื่อน นับเป็นอีกหนึ่งในปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบราชการ 
เนื่องจากบุคลากรหลักที่ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาระบบราชการ ยังขาดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนงาน และได้รับการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการต่ํากว่าบุคลากรที่ปฏิบัติราชการหลักของส่วนราชการ หรือตามนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่ง
ทําให้การพัฒนาระบบราชการไม่ได้รับการผลักดันและใส่ใจอย่างจริงจังจากบุคลากรในสังกัด  
 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย   
 ผลจากการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะสะท้อนกลับต่อการพัฒนาระบบราชการจาก
ส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ดังนี้  
 ๑. การกําหนดทิศทาง และส่งเสริมการนําองค์การของผู้บริหาร หน่วยงานกลางต้องนํานโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แปลงสู่การวัดผล การปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบ
ราชการให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยกระทรวงมหาดไทยควรหยิบยกประเด็นการพัฒนาระบบราชการเป็นประเด็น
สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ กระตุ้นผู้บริหารระดับสูงของทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดให้ความสนใจต่อการ
ดําเนินงาน ติดตาม และการวัดประเมินผลอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ข้อมูล
ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้ เสนอให้มีการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราชการจากกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบต่างๆ อาทิ งบประมาณ การสร้างแรงจูงใจจากการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ การฝึกอบรมให้ความรู้  ฯลฯ เพื่อผลักดันการพัฒนาระบบราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป       
 ๒. พัฒนาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดระดับกรม/จังหวัด เสนอให้มีการกําหนด
กําหนดตัวช้ีวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน  และมีระยะเวลาในการดําเนินงานที่
เหมาะสม ซึ่งควรดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัด และให้มีการเจรจาต่อรองรายละเอียดตัวช้ีวัดภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
หรือแล้วเสร็จพร้อมดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ สําหรับสาระสําคัญของการวัดผล ไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อย หรือ
เพิ่มจํานวนตัวช้ีวัดมากเกินไป ซึ่งการกําหนดตัวช้ีวัดควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม เพราะจะทําให้การ
พัฒนาขาดความต่อเนื่อง ควรเปิดโอกาสให้กรมมีส่วนร่วมในการจัดทําตัวช้ีวัดทั้งระดับกระทรวง กรม จังหวัด จะได้เห็น
ภาพเดียวกัน นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้กําหนดเกณฑ์ ผู้ปฏิบัติ และผู้ตรวจประเมินให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน โดยจัดประชุมช้ีแจงการจัดทําคํารับรองฯ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจตรงกัน   
 สําหรับระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปี (SAR) ควรให้ส่วนราชการส่งเฉพาะไฟล์
รายงานสําคัญๆ /รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดจํานวนเอกสารที่เป็นรูปเล่มที่ต้องจัดส่งให้หน่วยงานกลาง 
เนื่องจากรูปเล่มที่ให้แต่ละส่วนราชการจัดส่งแต่ละรอบรายงาน ใช้ปริมาณทรัพยากรในการผลิตค่อนข้างมาก สิ้นเปลือง 
ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยค่อนข้างสูง 
 ๓. ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของ
กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการระดับกรม/จังหวัดเสนอให้กระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจต่อการติดตามประเมินผลที่
มีความต่อเนื่อง จริงจัง โดยกําหนดระบบติดตามประเมินผลที่สามารถรายงานข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยตรง 
กําหนดกรอบการติดตามท่ีชัดเจน  ออกแบบรายละเอียดความต้องการใช้ข้อมูลจากผลการดําเนินงาน และแจ้งห้วงเวลา
ในการติดตามประเมินผลล่วงหน้าเพื่อควรพร้อมในการนําเสนอข้อมูล ควรมอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
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การประเมิน ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมลงพื้นที่เพื่อดูปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
ในพื้นที่จริง ว่าตัวช้ีวัดใดสามารถดําเนินการได้และไม่สามารถดําเนินการได้ นอกจากนี้ ควรกําหนดแผนการติดตาม
ประเมินผล และวงรอบในการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาในการดําเนินการ 
ส่งเสริมความร่วมมือ และร่วมให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาและสามารถบรรลุเป้าหมาย ควรนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อประเมินผลการดําเนินงานแล้วเสร็จ    
 ๔. พัฒนากระบวนการ /ระบบอํานวยความสะดวก ควรลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรของ
หน่วยงานหลักทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลในตามตัวช้ีวัด/หมวดการพัฒนาที่รับผิดชอบ มีการจัดการประชุมเพื่อทําความตก
ลงทําความเข้าใจร่วมกับของหน่วยงานระดับกรม และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด สนับสนุนคู่มือแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ /ระบบ Online /สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อความสะดวกในการดําเนินการ มีการจัดประชุมช้ีแจง ฝึกอบรมให้กับส่วนราชการ/จังหวัดต่างๆ เพื่อความชัดเจนใน
ภาพรวม  
  ๕. ปรับทัศนคติของบุคลากร และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาระบบราชการ  โดยมีแผนการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่มในสังกัด   จัดให้มีอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา/
ถ่ายระดับตัวช้ีวัดของกระทรวง/กรม/จังหวัด เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบราชการ จัดให้มีพบปะและ
แลกเปลี่ยนการดําเนินงานในการจัดทําคํารับรอง ในแต่ละหน่วยงาน/พ้ืนที่ สนับสนุนที่ปรึกษา วิทยากร และให้ความ
ช่วยเหลือในภาพรวม อีกทั้งให้มีระบบฐานข้อมูล จัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ อาทิ การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ฯลฯ การประสานการดําเนินงาน รวมถึงและสื่อสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานจากกระทรวง สู่กรม 
และจังหวัด อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยส่งเสริม/เพิ่มแรงจูงใจสําหรับผู้ปฏิบัติงานให้ทั่วถึง และให้
ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงาน นําผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการประเมินเพื่อแต่งต้ัง หรือ
บริหารงานบุคคลด้วย  
 ๗. ข้อเสนอแนะอื่นๆ นอกจากข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว พบว่า หน่วยงานระดับกรม/จังหวัดได้นําเสนอ
ถึงการปรับเปลี่ยนของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ควรเน้นการให้สนับสนุนการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น อาทิ การเป็นแกนกลางหลักในการประสานงาน จัดการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายบุคลากรที่พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง และทําให้เกิดความร่วมมือ/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การพัฒนากลไกหรือจัดให้มีการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานบุคคลแนวใหม่
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาระบบราชการ ควรเพิ่มกลุ่มงานในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด
โดยเฉพาะ ทุกหน่วยงาน/จังหวัดควรให้ความสําคัญในการจัดเก็บข้อมูล และความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบราชการ 
ผู้บริหารระดับสูงต้องมีทิศทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบอย่างจริงจัง รวมทั้งถึงพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการฯ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ มีข้อเสนอต่อการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด) ที่เสนอ
ให้กระทรวงมหาดไทยกําหนดตัวช้ีวัดในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ และสามารถ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของบุคลากรให้เกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีผลสัมฤทธ์ิ   

----------------------------------------------------------- 
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ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาระบบราชการของประเทศ  
 
                   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้
กําหนด  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑)” ซึ่งสอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑ และขยายผลแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) จะใช้เป็นกรอบทิศทางที่
จะกําหนด   กลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับ
กับการขับเคล่ือนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน  มีการปรับสมดุลในการทํางานร่วมกับภาคส่วน
อ่ืนๆ อย่างมีคุณภาพ มีการทํางานแบบบูรณาการด้วยการใช้
ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวนํา มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในทุกๆ สถานการณ์ โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในการ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ 
และมุ่งสู่ความย่ังยืน”  และได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไว้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้    

          1. การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (4 ประเด็นยุทธศาสตร์) 
                            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

                                 - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบเชื่อมโยง
งานบริการซึ่งกันและกัน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาให้บริการประชาชน (e – Service) ใน
ทุกรูปแบบ ยกระดับการดําเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจาก
ภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว 
                                 - ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการท่ีเป็นเลิศ โดยการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตใจ
เอื้อเฟื้อต่อการให้บริการที่ดีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการให้บริการ เน้นการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ และนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
                                 - พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน              ของ
ประชาชน โดยการพัฒนาระบบการจัดการข้องร้องเรียนโดยเน้นการจัดการเชิงรุก และสามารถติดตาม เรื่องร้องเรียนได้
ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด 

                            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 
                                - พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีสมรรถนะสูง โดยปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจที่รับผิดชอบ มีการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล การส่งเสริม
หน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเพื่อ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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  - พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ 
โดยมีการวางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทน การวางระบบ
เตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน 
   - เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม โดยส่งเสริม
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐให้ความสําคัญต่อการเพิ่ม
ผลิตภาพโดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงเปรียบเทียบ และส่งเสริมให้มีการนํารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน เพื่อ
ประหยัดทรัพยากร            ลดค่าใช้จ่าย 
   - ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงความสําคัญทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
                           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มี 1 กลยุทธ์ได้แก่  
  - บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริงของภาครัฐ โดยการวางระบบการบริหารสินทรัพย์อย่างครบวงจร โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
ความต้องการสินทรัพย์และการให้บริการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้การใช้สินทรัพย์มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการทบทวนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ มี 2 กลยุทธ์ได้แก่ 
         - ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยการวางระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศ การกําหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใด
รับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด การออกแบบการบริหารงานในรูปแบบของหน่วยงานรูปแบบพิเศษเพื่อให้สามารถ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นที่ไม่ยึดติดกับโครงสร้างระบบราชการเดิม  
         - ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนากลไก หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนกลาง และภูมิภาค 
และการปรับปรุงถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 
    2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (2 ประเด็นยุทธศาสตร์) 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมี 2 กลยุทธ์ได้แก่  
   - ทบทวนบทบาทภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม ถ่ายโอน
ภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐไม่จําเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาคส่วนต่างๆ โดยให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ 
รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ 
ที่มีความพร้อมเข้ามาดําเนินการแทนภาครัฐ 
   - ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิดและการสร้างเครือข่าย โดยสร้างความร่วมมือในรูป
ภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ และเอกชน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เข้ามาแข่งขันและเป็นผู้
จัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
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                                 - ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยผลักดันให้หน่วยงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังสนับสนุนช่องทางในการให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาคู่มือ 
ขั้นตอน กระบวนการทํางานที่มีมาตรฐาน กําหนดระยะเวลาชัดเจน 
           - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการต่อต้านคอร์รับช่ัน โดยปลูกจิตสํานึกและความ
ตระหนักรู้ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ัน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน 
    3. ก้าวสู่สากล  (1 ประเด็นยุทธศาสตร์) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนมี 2 กลยุทธ์ ได้แก่  
   - พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยพัฒนาเมืองหลักและศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดน และยกระดับขีดสมรรถนะของส่วนราชการ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าสู่อาเซียน 
   - เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐตามมาตรฐานสากล  การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
เช่น ความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน การศึกษาดูงานประเทศต้นแบบ เป็นต้น 

--------------------------------------------------------------- 
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