


รายงานประจำาปี (ANNUAL REPORT)
ด้านการพัฒนาระบบบริหาร

กระทรวงมหาดไทย



คำานำา
 

 

	 รายงานประจ�าปีด้านการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้	 ด�าเนินการ 

เพื่อรวบรวมผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารที่ส�าคัญของทุกส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย	ประจ�าปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 ได้แก่	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 กรมการปกครอง	 

กรมการพัฒนาชุมชน	 กรมท่ีดิน	 กรมโยธาธิการและผังเมือง	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 และ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 ซึ่งประกอบด้วยลักษณะส�าคัญโดยรวมของแต่ละส่วนราชการ	 ต้ังแต ่

วสัิยทศัน์	พันธกิจ	ค่านยิม	วฒันธรรม	กฎหมาย/ระเบยีบข้อบงัคบัหลกัทีส่�าคญั	การให้บรกิาร	การแข่งขนั/

ความท้าทาย	รวมถึงปัจจัยส�าคัญในการปฏิบัติราชการ	

	 นอกจากนี	้ ยงัมข้ีอมลูผลการปฏบัิตริาชการเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องส่วนราชการ	 ระดบักรม	

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	 ผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปี	รวมทัง้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ	และประกาศทีส่�าคญัของส่วนราชการระดบักรมในสงักดั 

กระทรวงมหาดไทย	 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา	 ประยุกต์ใช้	 และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน/ 

การพัฒนาระบบบริหารให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มิถุนายน ๒๕๕๘



สารจากปลัดกระทรวงมหาดไทย
 

  การขบัเคลือ่นภารกจิและการพฒันาของกระทรวง

มหาดไทย	 ด�าเนินการท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อม	

สั งคม	 เศรษฐกิจ	 และสถานการณ ์บ ้านเมืองที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.๒๕๓๔	และฉบบัที่

แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	๓/๑	ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการ	

เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	คุ้มค่า	เกิดประโยชน์แก่

ประชาชน	 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 (Good	 Governance)	 

ทั้งนี้	 การพัฒนาระบบราชการในปัจจุบัน	 เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	 

(พ.ศ.๒๕๕๖-	พ.ศ.๒๕๖๑)	ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ	พัฒนาอย่างยั่งยืน	และก้าวสู่

สากล	ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พร้อมรับ	และด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง	

โดยให้ความส�าคัญต่อความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ไปสู่	 การปฏิบัติ	 เพื่อให้หน่วยงานราชการ 

ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง	บทบาท	และภารกิจ	

 ผลจากการพัฒนาระบบบริหารของทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	นับได้ว่า	 

มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นตามล�าดับ	 ซึ่งจะเห็นได้จากการที่	 ส่วนราชการ

ระดบักรมในสงักดัได้รบัรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการ	อกีทัง้ส่วนราชการระดับกรมยงัสามารถสะท้อน

ผลการพฒันาโดยรวบรวมข้อมลูผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั	ประกอบกบั

ส่วนราชการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความมีคุณธรรม	จริยธรรม	และความโปร่งใส	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

ในการพัฒนาระบบราชการในปัจจุบัน	 ในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน	 เจ้าหน้าที่และบุคลากร

ทกุระดบั	ทีร่่วมมอื	ร่วมใจในการปฏิบัตริาชการ	สนบัสนนุการด�าเนนิงาน	ผลกัดนัการพฒันาระบบราชการ

ของกระทรวงมหาดไทย	 และขอเป็นก�าลังให้มุ่งมั่นพัฒนากระทรวงมหาดไทยให้เป็นองค์การที่เข้มแข็ง	

เป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศต่อไป	

 (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สารบัญ
  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ภาพรวมทิศทางการทำางาน

 ๓	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 	
 ๙	 กรมการปกครอง	
 ๑๕	 กรมการพัฒนาชุมชน	
 ๒๗	 กรมที่ดิน			
 ๓๓	 กรมโยธาธิการและผังเมือง		 	
 ๔๑	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
 ๕๑	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

  ส่วนที่ ๒  ผลการขับเคลื่อนงานที่สำาเร็จเพื่อการ
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๖๒	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการพัฒนา 
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของส�านกังานปลดักระทรวง 
มหาดไทย	ปี	๒๕๕๗	

 ๖๗	 ข้อตกลงระดับการให้บริการ	 (Service	Level	Agreement	 :	 
SLA)	 กระบวนงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	(E-Border	Pass)	(	โดยกรมการปกครอง	)

 ๗๐	 รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม	
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	(	โดยกรมการพัฒนาชุมชน	)	

 ๗๓	 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส�าเร็จ
ตามแนวทาง	HR	Scorecard	(	โดยกรมการพัฒนาชุนชน	)	

 ๗๙ โครงการก�าจดัผกัตบชวาในแหล่งน�า้พืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา 
เพื่อการระบายน�้า	(โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง)	

 ๘๑	 โครงการคัดเลือกตัวแบบในการท�างานของกรมที่ดิน	
	 	 (Best	Practices)	(โดยกรมที่ดิน)	

  ส่วนท่ี ๓  การปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของส่วนราชการ

 ๘๘	 ภาพรวมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	 ของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	

  ภาคผนวก

 ๙๒ ภาคผนวก ๑	 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�าปี	 พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖	 ของกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย		

 ๙๕ ภาคผนวก ๒	โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย	
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ข้อมูลทั่วไป ภาพรวมทิศทางการท�างาน

ส่วนที่ ๑





 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย (สป.มท.) วิวัฒนำกำรมำตั้งแต่ 
รชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที ่๕ แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ 
นับแต่ได้มีพระบรมรำชโองกำรประกำศตั้งกระทรวงมหำดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๓๕ เป็นต้นมำ โดยเป็นกรมนโยบำย มภีำรกจิเกีย่วกบักำรพฒันำยทุธศำสตร์
กำรบริหำรของกระทรวงเป็นแผนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดสรรทรัพยำกร  
กำรบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวง กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยและอ�ำนวยควำมเป็นธรรม และกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค กำรตรวจรำชกำรและกำรตรวจสอบภำยใน
รำชกำรทั่วไปของกระทรวง พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน ด�ำเนินงำนตำมภำรกิจของคณะกรรมกำรมำตรฐำน
กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น งำนกฎหมำย กำรบริหำร และพัฒนำบุคลำกร ควำมร่วมมือและ
ควำมช่วยเหลือกับต่ำงประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ภำรกิจ
ของกระทรวง 
  โดยในภำพรวม สป.มท. มีพันธกิจหลักที่ส่งผลิตภัณฑ์ และกำรบริกำร 
คอื กำรพฒันำยทุธศำสตร์และแปลงนโยบำย มท. สู่กำรปฏบิตั ิกำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิผล กำรส่งเสริมควำมสงบเรียบร้อยและ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ นโยบำย กำรจัดกำรข้อร้องเรียน และกำรก�ำกับ 
ตรวจสอบ และบริหำรรำชกำร

ส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย
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(๒) วสิยัทศัน์ เป้าประสงค์หลกั ค่านยิม และวฒันธรรมของส�านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

 

 

             

เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและ

สนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/

กลุมจังหวัด ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

และจังหวัด/กลุมจังหวัดใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์

    วิสัยทัศน 

“เป็นแกนกลางการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยและสนับสนุน           

การบริหารงานจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล” 

ค่านิยม : วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมน�าความพอเพียง 

                           วัฒนธรรม : บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข มีวินัย และมุ่งม่ันปฏิบัติงานสนองนโยบายของรัฐบาล 

 

   กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ส�ำคัญ 

  สป.มท. ด�ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัหลกัต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วกบักำรส่งมอบบรกิำร 

ประเด็น รำยละเอียด
ด้ำนปฏิบัติงำน ๑.  พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

๒.  พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๔. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘
๖. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ�ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐
๗.  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๘.  พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรอำวุธปืนเคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและส่ิงเทียม  
 อำวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๙.  ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
๑๐. ระเบียบกำรขอพระรำชทำนเหรียญรำชกำรชำยแดน สิทธิของผู้ได้รับพระรำชทำน และ 
  กำรเรียกเหรียญและบัตรเหรียญรำชกำรชำยแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑
๑๑.  ระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนกำรประดับและกรณีท่ีให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน  
  สิทธิบัตรประจ�ำตัวและเรียกคืนเหรียญกับบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญพิทักษ์ 
  เสรีชนคืน พ.ศ.๒๕๑๒
๑๒.  ระเบียบว่ำด้วยบัตรประจ�ำตัวผู้ได้รับพระรำชทำนเหรียญรำชกำรชำยแดน พ.ศ.๒๕๔๘
๑๓.  ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔
๑๔.  ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ด้ำนข้อมูล 
ข่ำวสำร

๑๕.  พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐

ด้ำนก�ำกับดูแล
องค์กรท่ีดี

๑๖. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖



ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรกระทรวงมหำดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   5

   กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สป.มท. มผีูร้บับรกิาร รวม ๔ กลุม่ ได้แก่ ๑) กรมในสงักดั มท. ๒) จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ๓) อปท./

กลุ่มผู้น�ำท้องถิ่น และ ๔) ผู้รับบริกำร/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑ กลุ่ม ได้แก่  

หน่วยงำน/ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำนของ สป.มท. เช่น กรมภำยนอก มท. หอกำรค้ำ  

สภำอุตสำหกรรมฯ และชมรมธนำคำร ฯลฯ ซึ่งกลุ่มผู้รับบริกำร/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมต้องกำร

และควำมคำดหวังแตกต่ำงกัน ซึ่ง สป.มท.ได้วิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่ม  

โดยมีควำมเชื่อมโยงต่อกำรส่งมอบบริกำร และแนวทำงวิธีกำรสื่อสำร ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและ

ความคาดหวัง

แนวทางการให้บริการ

ผู้รับบริการ

๑. กรมในสังกัด มท. ๑. แผนยุทธศำสตร์มีควำมสอดคล้องกับแผนชำติ 

นโยบำยรัฐบำลและมท. และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติ

ได้จริง 

๒.  เป็นพี่เลี้ยงในกำรน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล

๓.  กำรถ่ำยทอดที่เข้ำใจง่ำย

๔.  ช่องทำงให้บริกำรที่หลำกหลำย 

๕.  ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภำพ

๖.  หลักสูตรพัฒนำบุคลำกรใช้งำนได้จริง

ชี้แจงแผนชำติ นโยบำยรัฐบำล 

มท. แปลงนโยบำยเป็น

ยุทธศำสตร์ของ มท.เพื่อในไป

ใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์/

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี 

มีช่องทำง ระบบกำรสื่อสำร

ที่ทั่วถึง เข้ำใจง่ำย 

๒. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๑.  เป็นพี่เลี้ยงในกำรน�ำนโยบำยไปสู่ กำรปฏิบัติในพื้นที่

ที่มีประสิทธิภำพ 

๒.  ให้บริกำรรวดเร็วตรงควำมต้องกำรเต็มใจ เป็นมิตร  

มีน�้ำใจ 

๓.  มีช่องทำงให้บริกำรที่หลำกหลำย

๔. พัฒนำปรับปรุง ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ 

หลกัเกณฑใ์หท้นัสมยั และ เหมำะสมกบัสภำวกำรณ ์

ปัจจุบัน 

สื่อสำรปฏิทินงำน ขั้นตอน  

วิธีกำรด�ำเนินงำน ระเบียบ 

กฎหมำยที่จ�ำเป็นในกำร

ด�ำเนินกำร 

มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่

ทั่วถึง และมีเจ้ำหน้ำที่ให้

ค�ำแนะน�ำสม�่ำเสมอ

๓. อปท./กลุ่มผู้น�ำท้องถ่ิน พฒันำปรบัปรงุ ระบบงำน กฎหมำย ระเบยีบ หลกัเกณฑ์

ให้ทันสมัย และเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน

ทบทวนกำรด�ำเนินงำนตำม

กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ให้ทันสมัย และสื่อสำรไปยัง

ผู้รับบริกำร 
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กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและ

ความคาดหวัง

แนวทางการให้บริการ

๔. ผู้รับบริกำรข้อมูล/

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

๑.  ให้ข้อมูลที่รวดเร็ว

๒.  มีช่องทำงให้บริกำรที่หลำกหลำย

๓. แก้ปัญหำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้จริงและเป็นธรรม

รับเรื่องร้องเรียน และ

ประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงำน/ผู้ได้

รับผลกระทบจำก

กำรปฏิบัติงำนของ 

สป.มท. 

 เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว บริกำรตำมค�ำร้องขอ 

   สภำพกำรแข่งขัน

 ภำรกิจหลักของ สป.มท. ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนกำร

ปฏิบัติงำน จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรทั่วไปของกระทรวง กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน  

กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยและอ�ำนวยควำมเป็นธรรม และกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรบรหิำรรำชกำร

ส่วนภูมิภำค กำรสนับสนุนนโยบำยหลักของรัฐบำล/มท. เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำม

ภำรกิจของกระทรวง โดยภำรกจิดงักล่ำว สป.มท.ได้ก�ำหนดพนัธกจิหลกัเพือ่มุง่สูเ่ป้ำหมำยในกำรขบัเคลือ่น

งำน ทัง้น้ี สภาพการแข่งขนัภายใน คูแ่ข่งขนั คอื ส�านกังานปลดักระทรวงอืน่ ๆ  ทีม่ภีารกจิเช่นเดยีวกนั 

ได้แก่ กำรประสำนนโยบำย/แปลงนโยบำย สู่กำรปฏิบัติไปยังส่วนรำชกำรในสังกัด ซ่ึงต้องพิจำรณำ  

๑) เชิงคุณภำพในกำรประสำนนโยบำย/ยุทธศำสตร์สู่หน่วยงำน ในสังกัดเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ

กระทรวง และ ๒) กำรขับเคลื่อนภำรกิจเพื่อบรรลุตำมยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย ของ สป. อย่ำงไรก็ตำม  

หำกพิจำรณำถึงภำรกิจของ สป. คงไม่เน้นท่ีประเด็นกำรแข่งขันมำกนัก แต่เน้นที่กำรประสำน เกื้อกูล 

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน และร่วมขับเคลื่อนกับส่วนรำชกำรอื่น ๆ
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คู่แข่งขัน ประเด็นการแข่งขัน ผลการแข่งขัน

สป. ที่มีหน่วยงำนในภูมิภำค 
( ๑๐ กระทรวง) 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองประจ�ำปี 
พ.ศ.๒๕๕๗

สป.มท.อยู่ ในกลุ่มกระทรวงที่มี  
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับกลำง

ควำมส�ำเร็จของปริมำณผลผลิตที่ท�ำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยผลผลิตตำมเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำย

สป.มท.มีผลกำรด�ำเนินกำรอยู่  
ในระดับดีเด่น ( ๕.๐๐๐๐ คะแนน) 

หน่วยงำนที่มีภำรกิจด้ำน
ควำมมั่นคง 
( สขช. สมช. กอ.รมน.)

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองประจ�ำปี 
พ.ศ.๒๕๕๗

สป.มท.มีผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในล�ำดับที่ ๑

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยส�ำคัญ 
เร่งด่วนของรัฐบำล และภำรกิจหลัก

สป.มท.มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ล�ำดับที่ ๑

กรมในสังกัด มท. ควำมส�ำเร็จของปริมำณผลผลิตที่ท�ำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยผลผลิตตำมเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำย

สป.มท.มีผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
กลุ่มหน่วยงำนระดับกรมในล�ำดับ
ที่ ๑

 ส�าหรับการแข่งขันภายนอกประเทศ ไม่มีการด�าเนินงานในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกันของ

หน่วยราชการภายนอกประเทศ เนื่องจำกภำรกิจเป็นงำนด้ำนควำมมั่นคง กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ภำยใน และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และสังคมให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงโครงสร้ำงกำรบริหำร 

ที่แตกต่ำงกัน กำรก�ำหนดเป้ำหมำยจึงแตกต่ำงกัน และไม่สำมำรถระบุหรือเทียบเคียงล�ำดับกำรแข่งขัน 

ขนำด และกำรขยำยงำน ตลอดจนประเภทของคู่แข่ง และอื่น ๆ ได้

   ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
   

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแล้วกระทบต่อกำร

ปฏิบัติงำน

๑.  กำรมีเครือข่ำยอยูท่กุจงัหวัด (ผวจ.) ท�ำให้เข้ำถงึและแกไ้ขปญัหำ 

 ควำมเดือดร้อนของประชำชนรวดเร็ว 

๒. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรท่ีสำมำรถถ่ำยทอด 

 นโยบำยให้ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นท่ีได้ทันท่วงที (Real Time)  

 และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศผ่ำน VCS

๓. มีช่องทำง (ศูนย์ด�ำรงธรรม) ให้ผู้รับบริกำรร้องเรียนร้องทุกข์ 

 ครอบคลุมทั่ว ประเทศตลอด ๒๔ ชม. 

๔.  มรีะบบกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนทีร่วดเรว็แบบ Real  

 Time และสำมำรถสั่งกำรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำได้ทันที 

๕.  วัฒนธรรมองค์กำรของ สป. ท่ีมีกำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรปฏิบัติงำน 

 ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๑. กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนปี ๒๕๕๘  
 ของประเทศไทย
๒. ยุทธศำสตร์ประเทศของรัฐบำล 
 (NEW GROWTH MODEL) 
๓.  ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี
๔.  นโยบำยรัฐบำลที่มุ่งไปสู่ 
 e- government 





 กรมกำรปกครอง เป็นหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบทุกพื้นที่ของประเทศ
และเป็นหน่วยงำนเชื่อมโยงระหว่ำงรัฐบำลกับประชำชน โดยเป็นกลไกส�ำคัญ ใน
กำรน�ำนโยบำยของรฐับำลและกระทรวงมหำดไทยไปผลกัดนัให้เกดิผลปฏบิตัเิป็น
รู ป ธ รรม ใ นพื้ น ที่  ก รมก ำ รปกครอง  เ ป ็ น ก รมหนึ่ ง ที่ มี ป ร ะ วั ติ 
ควำมเป็นมำอย่ำงยำวนำน โดยมพีฒันำกำรควบคูม่ำกบักระทรวงมหำดไทยตัง้แต่
ในยคุแรกเริม่ ภำรกจิทีไ่ด้รบัมอบหมำยนัน้กล่ำวได้ว่ำ เกีย่วข้องกบัชีวติประจ�ำวนั
ของประชำชนทุกคนต้ังแต่เกิดจนตำย โดยระยะแรกงำนที่กรมกำรปกครอง 
รับผิดชอบเรียกว่ำ “งำนมหำดไทย” มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนเรียกว่ำ  
“กรมมหำดไทย” และต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมกำรปกครอง”

 ภำรกจิและอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรมกำรปกครอง ตำมทีร่ะบใุนกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำรกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ก�ำหนดให้
กรมกำรปกครองมภีำรกจิเกีย่วกบักำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมัน่คง
ภำย ในปร ะ เทศ กำรอ� ำนวยควำม เป ็นธรรม กำรปกครองท ้องที่  
กำรอำสำรักษำดินแดนและ กำรทะเบียน เพื่อให้ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัย 
ได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดควำมสงบสุขในสังคมอย่ำงยั่งยืน 

กรมกำรปกครอง



10  รำยงำนประจ�ำปี (Annual Report)

๓.  กลุม่ภารกจิด้านสนบัสนนุการบรหิารงานแบบบรูณาการ

  ๓.๑  ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  

สืบสวน สอบสวนคดีอำญำในหน้ำที่พนักงำนฝ่ำย

ปกครองและอ�ำนวยควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชน

  ๓.๒  สนบัสนนุ ส่งเสรมิกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย

และกำรเลือกตั้งทุกระดับ

  ๓.๓  ด�ำเนนิกำรพัฒนำและบริหำรกำรปกครองท้องทีใ่นระดบั

อ�ำเภอ กิ่งอ�ำเภอ ต�ำบล และหมู่บ้ำน ตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องที่

  ๓.๔  ด�ำเนินกำรและพัฒนำระบบงำนทะเบียนรำษฎร  

งำนบัตรประจ�ำตัวประชำชนและงำนทะเบียนอื่น  

รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกลำงเพื่อกำร 

ใช้ประโยชน์ร่วมกนัท้ังภำครัฐและภำคเอกชนควำมสงบ

เรียบร้อย และควำมมั่นคง

๒. กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง
  ๒.๑ ด�ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน 

งำนกำรข่ำวงำนกิจกำรชำยแดน งำนควบคุมดูแลชำว
เขำและชนกลุ่มน้อยผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้ำเมือง 
งำนสัญชำติ และงำนกิจกำรมวลชน

  ๒.๒  ด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกองอำสำรกัษำดนิแดน
  ๒.๓  ด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยและควำมม่ันคงภำยใน
  ๒.๔  ด�ำเนนิกำรสือ่สำรเพือ่กำรบรหิำรงำน กำรรกัษำควำม

สงบเรียบร้อย และควำมมั่นคง

๑. กลุ่มภารกิจด้านการบริหารงานปกครอง
  ๑.๑  อ�ำนวยกำร และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมอ�ำนำจ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของนำยอ�ำเภอ
  ๑.๒  เสนอแนะนโยบำยและจัดท�ำแผน มำตรกำร ติดตำม 

และประเมินผล ด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
และควำมมั่นคงภำยใน

พันธกิจของกรมการปกครอง 

 แบ่งตำมกลุ่มภำรกิจ มีดังนี้

วิสัยทัศน์

 “องค์กรหลักของชำติ ในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรรำชกำร กำรบริกำร กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งบนฐำนธรรมำภิบำลที่ประชำชนเชื่อมั่น 
และศรัทธำ”

เป้าประสงค์

 ๑.  ระบบกำรจดักำรภำรกจิด้ำนควำมมัน่คงภำยในทกุระดบัในพืน้ทีม่คีวำมเข้มแขง็ มมีำตรฐำนทีด่ี 
 ๒.  ประชำชนในพื้นที่มีควำมปรองดองสมำนฉันท์ ชุมชนมีควำมเข้มแข็งในกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย และปัญหำควำมไม่สงบในพื้นที่ลดลง
 ๓.  ระบบงำนอ�ำนวยควำมเป็นธรรมมีมำตรฐำน เป็นที่พึ่งของประชำชน
 ๔.  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร ส่วนรำชกำรและภำคเอกชนมีควำมเชื่อ
มั่นในคุณภำพงำนบริกำรของกรมกำรปกครอง
 ๕.  อ�ำเภอมีควำมเข้มแข็งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำรกำรบริหำรรำชกำรทุกระดับใน
พื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
 ๖.  ระบบบริหำรจัดกำรของกรมกำรปกครองมีควำมเป็นเลิศตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ มีควำมทันสมัยและเป็นสำกลพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
 ๗.  บุคลำกรของกรมกำรปกครองมีสมรรถนะสูง มีควำมสุขในกำรปฏิบัติรำชกำร
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ค่านิยม

“ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ”

วัฒนธรรมของกรมการปกครอง

  กรมกำรปกครองเป็นส่วนรำชกำรหนึ่งที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกส�ำนักงำน ก.พ. ให้เป็น 
ส่วนรำชกำรน�ำร่อง จ�ำนวน ๕ ส่วนรำชกำร ให้ด�ำเนินกำรจัดท�ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรและได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมกำร
ปกครอง ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญในกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร มีคุณธรรมหลักที่ก�ำหนดพันธะสัญญำทำง
จรยิธรรมและแนวปฏบัิตทิีช่ดัเจนทีร่ะบุในข้อบงัคบัว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรจะช่วยให้เจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตัิ
ตนปลอดจำกควำมเสี่ยงในกำรประพฤติมิชอบทุจริตคอร์รัปชั่น และควำมท้ำทำยทำงจริยธรรม 
ที่แปรเปลี่ยน ตำมสภำพแวดล้อมท�ำให้องค์กรด�ำรงภำรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลและสร้ำงควำมเชื่อถือ

ศรัทธำแก่สำธำรณะ

   ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส�ำคัญ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการ

๑. ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ (กำรชันสูตรพลิกศพ)

-  (มำตรำ ๑๕๐ วรรค ๓) ในกรณีที่มีควำมตำยเกิด
ขึ้น โดยกำรกระท�ำของเจ้ำพนักงำนซ่ึงอ้ำงว่ำปฏิบัติ
รำชกำรตำมหน้ำที่หรือตำยในระหว่ำงอยู่ในควำม
ควบคุมของเจ้ำพนักงำนซึ่งอ้ำงว่ำปฏิบัติรำชกำรตำม
หน้ำที่ ให้พนักงำนอัยกำรและพนักงำนฝ่ำยปกครอง
ต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ�ำเภอหรือเทียบเท่ำขึ้น
ไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วม
กับพนักงำนสอบสวนและแพทย์ทำงนิติเวชศำสตร์

- กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงยุติธรรม
-  ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

๒. พ.ร.บ. กำรทะเบียนรำษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔

กำรรับแจ้ง จัดเก็บและควบคุมทะเบียนรวมถึง
กำรพิสูจน์ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ซ่ึงเก่ียวกับ  
กำรเกิด กำรตำย ในฐำนะนำยทะเบียน นำยทะเบียน  
ผู้รับแจ้งตำมพระรำชบัญญัติ

-  กระทรวงมหำดไทย
- กระทรวงกำรตำ่งประเทศ

๓. พ.ร.บ. บัตรประจ�ำตัวประชำชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖

ด�ำเนินกำรในฐำนะเจ้ำพนักงำนออกบัตร และ 
เจ้ำพนักงำนตรวจบัตร

- กระทรวงมหำดไทย
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการ

๔. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
และสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๔๑

สนับสนุนกำรจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้ง

- คณะกรรมกำรเลือกตั้ง

๕ .  พ.ร .บ .กำรเ ลือก ต้ังสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๕

มำตรำ ๑๕ ผูอ้�ำนวยกำรทะเบยีนกลำงแจง้รำยละเอยีด
จ�ำนวนรำษฎรจงัหวดั อ�ำเภอ เทศบำล องคก์ำรบรหิำร
ส่วนต�ำบล ต�ำบล หมู่บ้ำน ให้คณะกรรมกำรกำร 
เลือกตั้งทรำบ รวมถึงเขตกำรปกครองมำตรำ ๒๒ 
กำรมอบให้นำยอ�ำเภอด�ำเนินกำรในเรื่องใด ๆ ที่
เป็นอ�ำนำจของผู้อ�ำนวยกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ

- คณะกรรมกำรเลือกตั้ง

๖. พ.ร.บ.ควบคุม กำรขำยทอดตลำด 
และค้ำของเก่ำ พ.ศ.๒๔๗๔

กำรขออนุญำต/ขอต่อใบอนุญำต กำรอนุญำต
ประกอบอำชีพขำยทอดตลำด หรือค้ำของเก่ำ  
กำรปฏิบัติของผู้ทอดตลำด ผู้ค้ำของเก่ำ กำร
ควบคุมตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในทรัพย์
ที่เสนอขำยแลกเปลี่ยนหรือจ�ำหน่ำยโดยประกำร
ใด ๆ อย่ำงทรัพย์ ที่ใช้แล้วรวมถึงของโบรำณด้วย

- กระทรวงมหำดไทย

๗. พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.๒๔๕๗ ก�ำหนดและควบคุมมำตรฐำนของโรงแรม กำรส่ง
เสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ควำมมั่งคงแข็ง
แรง ควำมปลอดภัยของโรงแรม กำรก�ำหนดหลัก
เกณฑ์เง่ือนไขสถำนที่ตั้งขนำด ลักษณะสิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวก รวมถึงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ
โรงแรม กำรขอใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต กำร
ต่ออำยุใบอนุญำต กำรบริหำรจัดกำรโรงแรมกำร
ควบคุม กำรอุทธรณ์ กำรก�ำหนดโทษ กรณีควำม
ผิดต่ำง ๆ รวมถึงอ�ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

-  กระทรวงมหำดไทย

๘. พ.ร.บ.สถำนบริกำร พ.ศ.๒๕๐๙ กำรก�ำหนดลักษณะของสถำนบริกำร สถำนที่ตั้ง กำร
ขออนุญำตกำรส่งพักใช้ใบอนุญำต กำรอุทธรณ์ กำร
เปิดสถำนบริกำร กำรควบคุม กำรกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
ยำเสพตดิ กำรแสดงลำมก อนำจำร กำรพกพำอำวธุปนื
ในสถำนบริกำรซึ่งอำจกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรม และเป็นเยี่ยงอย่ำงไม่ดีแก่เยำวชน

- กระทรวงมหำดไทย 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการ
ที่เป็นผู้รักษาการ

๙. พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ (กำรรับจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว) มำตรำ ๑๗ 
และ ๕๔ กำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวเข้ำมำอยู่ใน
รำชอำณำจักรภำยใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือ ยกเว้น
กำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. นี้  รวมถึงกำรส่งตัวกลับ
ออกรำชอำณำจักรเมื่ อกำรอนุญำตสิ้ นสุ ดลง

- กระทรวงมหำดไทย

๑๐. พ.ร.บ.สัญชำติ พ.ศ.๒๕๐๘ กำรได้สัญชำติ กำรขอแปลงสัญชำติ กำรเสียสัญชำติ
โดยกำรสละสัญชำติ กำรถูกถอนสัญชำติ กำรกลับคืน
สัญชำติไทย

- กระทรวงมหำดไทย

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการ

กลุ่ม ความต้องและความคาดหวัง แนวทางและวิธีการในการให้บริการ

กลุ่มผู้รับบริการ

๑.  ประชำชนทั่วไป

๒.  องค์กรภำครัฐ 

๓.  องค์กรภำคเอกชน

๑.  กำรบริกำรที่ดีรวดเร็วถูกต้อง ส่งมอบ

งำนตรงเวลำ 

๒. ปัญหำที่ร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข

๓. ได้รับกำรติดตำมดูแล เอำใจใส่  

กำรบริกำรที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง  

ส่งมอบงำนตรงเวลำ

๑. ประชำชนมำติดต่อโดยตรงในภำรกิจของกรม

กำรปกครอง ณ จุดให้บริกำรของกรมกำร

ปกครอง อำทิเช่น ที่ท�ำกำรปกครองจังหวัด 

ที่ท�ำกำรปกครองอ�ำเภอ และจุดบริกำรอื่นๆ ที่

กรมกำรปกครองจัดไว้

๒. ประชำชนมำติดต่อขอรับบริกำรโดยตรง ณ  

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ ศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนงำน

ทะเบียนและจุดบริกำรนอกส�ำนักทะเบียน

๓.  มี website รับเรื่องร้องเรียน,ตู้รับเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับกำรให้บริกำร

๔. มีhotline สอบถำมปัญหำด้ำนกำรทะเบียน 

ที่เบอร์ ๑๕๔๘

๕. พบปะเยี่ยมเยียนประชำชนในพื้นที่โดยตรง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.  ประชำชนทั่วไป/  

 ข้ำรำชกำรในสังกัด 

๒.  องค์กรภำครัฐ 

๓.  องค์กรภำคเอกชน

๑. ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่รำชกำร

๒. ได้รับกำรศึกษำอบรมในหลักสูตร

ต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน  

กำรบริกำรที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง ส่ง

มอบงำนตรงเวลำ 

   ควำมท้ำทำยต่อองค์กำร

 กรมกำรปกครองมีแนวทำงที่จะเปรียบเทียบผลด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรประชำชนในกรณี 
กำรเปิดจุดบริกำรนอกส�ำนักงำนกับองค์กรเปรียบเทียบภำยในประเทศ ๒ องค์กร คือ กรุงเทพมหำนคร 
และส�ำนักงำน ก.พ.ร. 
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คู่แข่ง ประเด็น 

การแข่งขัน

ผลการด�าเนินงานในปัจจุบัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

ประสบความส�าเร็จ

๑. กรุงเทพมหำนคร 

(ศูนย์บริกำร

กรุงเทพมหำนคร 

นอกสถำนท่ี)  

กำรพัฒนำ

รูปแบบ 

กำรบริกำร

ประชำชน 

นอก

ส�ำนักงำน

ผลการด�าเนินงานของกรมการ

ปกครอง

 ๑.๑ ผลกำรด�ำเนินกำรเปิดจุด

บริกำรนอกส�ำนักทะเบียน

อ�ำเภอ/ กิ่งอ�ำเภอ รวมทั้ง

สิ้น ๘ แห่ง

 ๑.๒ ผลกำรส�ำรวจระดับ ควำม

พึงพอใจของประชำชนผู้รับ

บริกำร ณ จุดบริกำรอ�ำเภอ

ยิ้ม โดยเฉลี่ย เท่ำกับ ๓.๕๘ 

จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ผลการด�าเนินงานของ  

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหำนครเริ่มเปิดศูนย์บริกำร

นอกสถำนท่ี (Bangkok Kiosk) 

เมื่อเดือนกรกฎำคม ๒๕๔๙ สถำนี

รถไฟฟ้ำ บีทีเอส สยำมโดยใช้ชื่อว่ำ 

“จุดบริกำรด่วนมหำนคร” (BMA 

Express Service)

ปัจจัยภายใน

ผู ้ บ ริ ห ำ รขอ งกรม  มี น โ ยบำยและ 

เป้ำหมำย ที่ชัดเจน ควำมสำมำรถในกำร

ประสำนงำนของนำยอ�ำเภอ กำรคิดริเริ่ม / 

ภำวะผู ้น�ำของนำยอ�ำเภอ กำรเลือก  

สถำนที่ตั้ง จุดบริกำรที่ เหมำะสม ม ี

ปลัดอ�ำเภอประจ�ำจุดบริกำรโดยเฉพำะ 

กำรเลือกระบบงำนบริกำรที่เหมำะสม 

กำรเลือกระบบงำนบริกำรที่เหมำะสม 

ทัศนคติที่ดีของเจ ้ำหน้ำที่ประจ�ำจุด

บริกำร

ปัจจัยภายนอก

ไดร้บัควำมและเช่ือมัน่และสนบัสนนุจำก

รฐับำล นโยบำยของรฐับำลและกระทรวง

มหำดไทยที่มีควำมชัดเจนและต่อเนื่อง  

กำรประชำสัมพันธ์ที่จริงจังและต่อเน่ือง  

กำรสนบัสนนุจำกสว่นทอ้งถิน่/ ภำคเอกชน 

และกำรบูรณำกำรกับส่วนรำชกำรอื่น  

กำรบูรณำกำรกับส่วนรำชกำรอื่น 

๒.  ส�ำนักงำน ก.พ.ร. 

(GCS)

กำรพัฒนำ

รูปแบบ

กำรบริกำร

ประชำชน

นอก

ส�ำนักงำน

ผลการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน ก.พ.ร.

ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงำน 

ท่ีเก่ียวข้องท้ังภำครำชกำรรัฐวิสำหกิจ 

และภำคเอกชน เปิดเคำน์เตอร์

บริกำรประชำชน (Government 

Counter Service : GCS) เป็นศูนย์

รวมกำรให้บริกำรประชำชน ๖ แห่ง  

ท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค



 

 
 กรมกำรพัฒนำชุมชน (พช.) แยกมำจำกงำนส่วนพัฒนำกำรท้องถิ่น
ของกรมมหำดไทย และยกฐำนะเป็นกรมกำรพัฒนำชุมชนตำมพระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐ ) เมื่อวันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 
โดยให้มีภำรกิจเพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลและควำมต้องกำรของ
ประชำชนในชนบท ช่วยเหลือปรับปรุงวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ในด้ำนเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม เพือ่ให้ประชำชนเกดิควำมคดิรเิริม่และสำมำรถจดักำรชมุชน
ได้เองตำมรปูแบบและกระบวนกำรตำมระบอบประชำธิปไตย ต่อมำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กรมฯแบ่งส่วนรำชกำรใหม่เพือ่ลดควำมซ�ำ้ซ้อนและเพ่ิมประสิทธภิำพในกำรปฏบิตัิ
งำนตำมภำรกิจ ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง
แท้จริง ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วย
งำนส่วนกลำงและส่วนภมูภิำคให้มคีวำมชัดเจน สำมำรถขบัเคล่ือนงำนตำมภำรกจิ
และยทุธศำสตร์ของกรมกำรพฒันำชุมชน รวมถงึตอบสนองในเรือ่งสิทธชุิมชน 
ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง และกำรมส่ีวนร่วมในกำรบริหำรจดักำรองค์กรของ
ประชำชน และที่ส�ำคัญ เพื่อให้กรมกำรพัฒนำชุมชน สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ในงำนพฒันำชมุชน “ ชมุชนเข้มแขง็ ประชำชนพึง่ตนเองได้ ครอบครัวมคีณุภำพ
ชีวิตดีมีควำมสุข ” โดยมีพัฒนำกรเป็นก�ำลังหลักในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ
ประชำชนในชุมชน

กรมกำรพัฒนำชุมชน
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วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคง

เป้าประสงค์

๑. ชุมชนเข้มแข็ง

๒. ประชำชนพึ่งตนเองได้

๓. ครอบครัวมีคุณภำพชีวิตดี มีควำมสุข

วัฒนธรรมองค์การ

๑.  ใช้แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรปฏิบัติงำน       ๒.  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำน 

๓.  ใช้หลักกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                           ๔.  ส่งเสริมบรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน

ค่านิยมองค์การ : A B C D E F S&P

A = Appreciation ชื่นชม B = Bravery กล้ำหำญ C = Creativity  สร้ำงสรรค์ 

D = Discovery ใฝ่รู้ 

S = Simplify คิดให้ง่ำย

E = Empathy  เข้ำใจ 

P = Practicalปฏิบัติได้จริง

F = Facilitation เอื้ออ�ำนวย  

  

สมรรถนะหลักของกรมกำรพัฒนำชุมชน 

 ๑)  เป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกระบวน กำรส่ง
เสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน 

 ๒)   มีประสบกำรณ์ท�ำงำนกับประชำชนในระดับพื้นที่ เป็นเวลำนำน จนเป็นที่ไว้วำงใจ
ของผู้น�ำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ำยและประชำชน

 ๓)   มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน



ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรกระทรวงมหำดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   17

   กฎหมำย/กฎระเบียบข้อบังคับ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการ

ที่เป็นผู้รักษาการ

๑.  มติคณะกรรมกำรพัฒนำ

ชนบทแห่งชำติ(กชช.) เม่ือ 

วนัท ่ี๒๑กนัยำยน ๒๕๓๒ และ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ 

กันยำยน ๒๕๓๖

-  ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ 

ในกำรด�ำเนินงำนกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

-  ให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชนบทน�ำ

ขอ้มลู กชช.๒ค และขอ้มลู จปฐ. ไปใชป้ระโยขนใ์นกำร

วำงแผนพัฒนำชนบททุกระดับ กำรก�ำหนดนโยบำย

แนวทำงกำรปฏิบัติรวมทั้งกำรอนุมัติโครงกำรและ 

กำรติดตำมกำรพัฒนำชนบท

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน (อธิบดีกรม

กำรพัฒนำชุมชน)

๒. ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ว่ำด้วยคณะกรรมกำรอ�ำนวย

กำรหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

แหง่ชำต ิ(กอ.นตผ.) พ.ศ ๒๕๔๔ 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

ให้มีคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหน่ึงต�ำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ในกำรวำงนโยบำยและจัดท�ำแผน 

ด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดบูรณำกำรในกำรจัดท�ำแผนงำน

และงบประมำณของสว่นรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งโดยมอีธบิดฯี 

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำยกรัฐมนตรี

๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำร 

ใชจ้ำ่ยเงนิโครงกำรแกไ้ขปญัหำ

ควำมยำกจน พ.ศ.๒๕๕๓ 

ให้มีคณะกรรมกำรกองทุน กข.คจ. ประจ�ำหมู่บ้ำน เป็น 

ผู้ด�ำเนินกำรภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกรมกำรพัฒนำ

ชุมชน

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน(อธิบดีกรม

กำรพัฒนำชุมชน)

๔. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยอำสำพฒันำ พ.ศ.๒๕๔๐

กำรบริหำรงำนบุคคลของอำสำพัฒนำ รวมทั้งสิทธิ

ประโยชน์ต่ำงๆ

มท.(ปลัดกระทรวง

มหำดไทย)

๕. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ ำด้ วยกองทุนพัฒนำ เด็ ก

ชนบท  ในพระรำชู ปถั มภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

สยำมบรมรำชกมุำร ีพ.ศ.๒๕๔๓ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

วิธีกำรด�ำเนินกำรกองทุนพัฒนำเด็กชนบทของรำชกำร

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

กระทรวงมหำดไทย

(ปลัดกระทรวง

มหำดไทย)
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการ

ที่เป็นผู้รักษาการ

๖. ระเบียบ มท.ว่ำด้วยกำรอำสำ

พัฒนำชุมชน พ.ศ.๒๕๔๗ และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 

๒๕๕๒ (ฉบบัที ่๓ พ.ศ.๒๕๕๕)

หลักเกณฑ์กำรด�ำเนินงำนอำสำพัฒนำชุมชน (อช.)  

โดยก�ำหนดใหค้ดัเลอืกจำกเวทปีระชำคมของอำสำพฒันำ

ชุมชนในต�ำบลเพื่อให้เป็นผู้น�ำอำสำพัฒนำชุมชน เรียกว่ำ 

“ผู้น�ำ อช.”

กระทรวงมหำดไทย

(ปลัดกระทรวง

มหำดไทย)

๗. ระเบียบกรมกำรพัฒนำชุมชน

ว่ำด้วยกำรมอบอ�ำนำจ พ.ศ.

๒๕๔๗

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรมอบอ�ำนำจกำร

ปฏิบัติรำชกำรของผู้อ�ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำหน่วยงำน 

ที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง ให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงสอดคล้อง 

และเป็นแนวทำงเดียวกันเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำร

รำชกำร

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน (อธิบดี

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน) 

๘. ระเบียบ มท.ว่ำด้วยกำรด�ำเนิน

งำนศนูยป์ระสำน งำนองคก์ำร

ชุมชนพ.ศ.๒๕๕๑ 

กำรท�ำงำนระหวำ่งภำครฐัและภำคประชำชนในกำรพฒันำ

กลไกเครอืขำ่ยใหม้ส่ีวนรว่มในกำรพฒันำและแกไ้ขปญัหำ

ของชุมชนอย่ำงมีดุลยภำพ

กระทรวง

มหำดไทย 

(ปลัดกระทรวง

มหำดไทย)

๙. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ

ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 

พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  

(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๕

ให้คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีมี ๔ ระดับคือหมู่บ้ำนต�ำบล

อ�ำเภอและจังหวัดประกอบด้วยผู้มีต�ำแหน่งทำงกำร

บริหำรดังนี้ประธำนรองประธำนเลขำนุกำรเหรัญญิก

ประชำสัมพันธ์และต�ำแหน่งอื่นตำมควำมจ�ำเป็นและ

เหมำะสม

กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน (อธิบดีกรม

กำรพัฒนำชุมชน)

๑๐.ระเบียบกรมกำรพัฒนำชุมชน 

ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรด�ำเนิน

งำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำร

ผลิต พ.ศ.๒๕๕๕

เป็นแนวทำงให้เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนถือปฏิบัติในกำร 

สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนกลุม่ออมทรพัยฯ์ ใหม้ปีระสทิธภิำพ

และเกิดธรรมำภิบำล

อธิบดีกรมกำร

พัฒนำชุมชน 

รักษาการตาม

ระเบียบนี้

ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
 บริกำรหลักของกรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักกำรท�ำงำนในกำร

พัฒนำชุมชน และบริกำรข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชนบทโดยมีวิธีกำรให้บริกำรเป็น ๒ รูปแบบ คือ  

๑) ให้บริกำรโดยตรงกับผู้รับบริกำร และ ๒) ให้บริกำรผ่ำนผู้น�ำชุมชน องค์กร เครือข่ำย โดยบุคลำกร 

ของกรมฯจะเป็นผู้ให้ควำมรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำติดตำม สนับสนุน เพื่อให้ผู้น�ำชุมชน องค์กร เครือข่ำย 

มีควำมสำมำรถ มีผลงำนตรงตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำของกรมฯ  

โดยมคีณุลกัษณะโดยเด่นของภำรกจิ/บรกิำร ทีเ่ป็นงำนเชงิกระบวนกำร ทีส่ร้ำงกำรเรียนรู้ กำรมส่ีวนร่วม

ของประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนเพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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ส่วนราชการ/องค์กร

ท่ีเก่ียวข้อง

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก�าหนดท่ีส�าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑.  รัฐบำล และ

กระทรวง

มหำดไทย

ด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยส�ำคญัและเรง่ดว่น

ของรฐับำล/กระทรวงมหำดไทย คือ ๑.กำร

แก้ไขปัญหำครัวเรือนยำกจน ๒.โครงกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ๓.นโยบำยเสริม

สร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน

๑.มติ ครม. ๒.ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

๓.ค�ำสั่งกระทรวงมหำดไทย ๔.กำรลงนำม 

ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี

๒.  หน่วยงำน ๔ 

หน่วย(ปค.,  

สถ., กษ., สธ)

แผนชุมชน กำรใช้ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ ศก.พอ

เพียง ยำเสพติดกำรแก้ไขปัญหำควำม

ยำกจน และกำรบริหำรจัดกำรหมู่บ้ำน/

ชุมชน

บันทึกควำมรว่มมือ(MOU)เปน็ภำรกจิรว่มตำม 

นโยบำย ค�ำส่ัง ขอ้ส่ังกำรของกระทรวงมหำดไทย  

ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๑

๓.  หน่วยงำน ๒๑ 

หน่วย ตำมมติ 

ครม.เมื่อวันที่ ๒๐ 

พ.ย.๒๕๕๐

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนระเบียบ 

วำระแหง่ชมุชน (แผนชมุชน/ศก.พอเพยีง/

ศูนย์เรียนรู้ฯ)

MOU เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวำระแห่งชุมชน 

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐

๔.  คณะกรรมกำร

อ�ำนวยกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของ

ประชำชน (พชช.)

พัฒนำคุณภำพชีวิต ก�ำหนดเกณฑ์วัด 

บริหำรกำรจัดเก็บ รับทรำบผล น�ำไปใช้

ประโยชน์

ค�ำสัง่พชช. สัง่ ณ วันท่ี ๓๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕

๕.  กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถ่ิน

กำรด�ำเนินงำนอำสำพัฒนำชุมชน โดย

เวทีประชำคมอำสำพัฒนำชุมชนร่วมกับ

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและเทศบำล

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร 

อำสำพัฒนำชุมชน (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่  

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๕

๖.  คณะกรรมกำร

อ�ำนวยกำร

 หน่ึงต�ำบล 

 หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

แห่งชำติ  

(กอ.นตผ.)

๑.  กำรด� ำ เ นินงำนหนึ่ งต� ำบล  หนึ่ ง

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ( O T O P )  ก� ำ ห น ด

น โยบำย  ยุ ท ธศ ำสตร์ แ ละแผน

แม่บทกำรด� ำ เนินงำนห น่ึงต� ำบล  

หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ก�ำหนดมำตรฐำน 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและขึ้นบัญชี

ผลิตภัณฑ์ดีเด่น

- ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย

คณะกรรมกำร อ�ำนวยกำรหนึ่งต�ำบล 

หนึ่ งผลิตภัณฑ์แห่งชำติ  (กอ.นตผ. )  

พ . ศ .  ๒๕๔๔  และแก้ ไข เพิ่ ม เ ติ ม  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
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ส่วนราชการ/องค์กร

ท่ีเก่ียวข้อง

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก�าหนดท่ีส�าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๗.  กรมส่งเสริม

กำรเกษตร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอำหำร

และเครือ่งดืม่จดัท�ำมำตรฐำนเพือ่ยกระดบั

คุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำให้เข้ำสู่

มำตรฐำนระดับสำกลส่งเสริมและพัฒนำ 

เครือข่ำยผู้ประกอบกำรเพื่อสนับสนุนกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP

- ระเบียบ สร.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรอ�ำนวย

กำรหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชำติ  

(กอ.นตผ.) พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

- ค�ำ ส่ัง  กอ.นตผ. ที่  ๑/๒๕๕๖ เรื่ อง  

แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำร 

อ�ำนวยกำรหนึ่งต�ำบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ 

แห่งชำติ ลว. ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๖

๘. ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม

อุตสำหกรรม

พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้ำและ

เครื่องแต่งกำย

-   ระเบียบ สร.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรอ�ำนวย

กำรหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชำติ 

(กอ.นตผ.) พ.ศ. ๒๕๔๔ และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

-0 ค�ำส่ัง กอ.นตผ.ที่ ๑/๒๕๕๖เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนกุรรมกำรในคณะกรรมกำรอ�ำนวย

กำรหนึง่ต�ำบล หนึง่ผลิตภัณฑ์แหง่ชำต ิลว.

๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๖

-    ระเบียบ สร.ว่ำด้วยคณะกรรมกำร

๙. กระทรวง

สำธำรณสุข

     (กรมกำรแพทย์

แผนไทยและกำร

แพทย์ 

ทำงเลือก)

พฒันำผลติภณัฑ ์OTOP ประเภทสมนุไพร 

ที่ไม่ใช่อำหำร

-   ระเบียบ สร.ว่ำด้วยคณะกรรมกำรอ�ำนวย

กำรหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชำติ 

(กอ.นตผ.) พ.ศ. ๒๕๔๔ และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

-  ค�ำสั่ง กอ.นตผ.ที่๑/๒๕๕๖เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมกำร ในคณะกรรมกำร 

อ�ำนวยกำรหน่ึงต�ำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 

แห่งชำติ ลว.๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๖

๑๐. กระทรวงพำณิชย์  

(กรมกำรค้ำภำยใน

และกรมกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ)

พัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้

ของที่ระลึก

-  ระเบียบ สร.ว่ำด้วยกอ.นตผ.พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

-   ค�ำสั่งกอ.นตผ.ที่ ๑/๒๕๕๖เรื่อง แต่งตั้ง

คณะอนกุรรมกำรในคณะกรรมกำรอ�ำนวย

กำรหนึง่ต�ำบล หนึง่ผลิตภัณฑ์แหง่ชำต ิลว. 

๒๙กรกฎำคม ๒๕๕๖
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ส่วนราชการ/องค์กร

ท่ีเก่ียวข้อง

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก�าหนดท่ีส�าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑๑. ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 

เทคโนโลยีรำช

มงคลธัญบุรี

๑.  ให้ควำมรู้เพ่ิมทักษะกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ OTOP

๒.  วิจัยและพัฒนำ เพ่ิมศักยภำพและต่อยอด 

มูลค่ำของกลุ่มผู้ผลิต /ประกอบกำร OTOP

๓  ให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำ

ศักยภำพของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร 

OTOP

๔. ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำด้ำนวิชำกำรแก่กลุ่ม 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP

-  บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรสนับสนุน

โครงกำร OTOP เม่ือวันท่ี ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๕

๑๒.  มูลนิธิอำสำ

เพ่ือนพ่ึง (ภำฯ) 

ยำมยำก 

สภำกำชำดไทย

กำรบูรณำกำรด�ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือผู้

ประสบอุทกภัย ด้วยกำรประกอบและแจก

จ่ำยอำหำรสด

บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) ลงวันท่ี ๒๖ 

กรกฎำคม ๒๕๕๕

๑๓.  ศนูย์อ�ำนวยกำร

พลงัแผ่นดนิ

 เอำชนะยำเสพตดิ 

กระทรวง

มหำดไทย 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

โดยกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

โดยกำรด�ำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นโยบำยรัฐบำล โดยแผนปฏิบัติกำรพลังแผ่นดิน

เอำชนะยำเสพติด ปี๒๕๕๗

๑๔.  ธนำคำรเพ่ือกำร 

เกษตรและ สหกรณ์

กำรเกษตร 

ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำด้ำนเทคนิคและกำร

ตรวจสอบบัญชี และกำรบริหำรจัดกำร 

- บันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เม่ือ วันท่ี ๑๑ 

มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

กำรวิเครำะห์ด้ำนสินเช่ือ ส่งเสริมกำรเรียน

รู้เก่ียวกับกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

จัดกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ให้ควำม

รู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรลงทุนจัดท�ำ

ระบบฐำนข้อมูลร่วมกัน

๑๕. ส�ำนักงำนกองทุน

หมู่บ้ำนและ

ชุมชนเมือง

 แห่งชำติ (สทบ.)

-  ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ

-  ให้ควำมรู้ในกำรด�ำเนินงำน

- ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย และ 

 พัฒนำกองทุนฯ

-  ระเบียบ กฎหมำย แนวทำงกำรด�ำเนินงำน

-  กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำน

- ร่วมเป็นคณะกรรมกำร กทบ. ตำมพ.ร.บ.กองทุน 

 หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติพ.ศ. ๒๕๔๗

- ในระดับภูมิภำค : พัฒนำกำรจังหวัดเป็น 

 อนุกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร 

 สนับสนุนจังหวัดตำมพ.ร.บ.กทบ. พ.ศ. ๒๕๔๗
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ส่วนราชการ/องค์กร

ท่ีเก่ียวข้อง

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก�าหนดท่ีส�าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑๖.ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรพิเศษ

เพ่ือประสำน

งำนโครงกำร

อันเน่ืองมำจำก

พระรำชด�ำริ 

(ส�ำนักงำน กปร.)

-  ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ

-  ให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนในกำร 

 วำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนท่ี 

 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ

-  กำรพัฒนำอำชีพของประชำชน 

-  แก้ไขปัญหำควำมยำกจน

- ร่วมเป็นคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรศูนย์ 

 ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ  

 ตำมค�ำส่ังคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำน 

 งำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ ท่ี  

 ๒/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๗.  ธนำคำรกรุงไทย

ธนำคำรเพ่ือ

กำรเกษตร

 และสหกรณ์

กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 ธนำคำรออมสนิ

สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำร

จัดกำรกองทุนฯในกำรจัดท�ำหลักสูตรกำร

อบรม ดังน้ี

๑.  กำรวิเครำะห์สินเช่ือ และกำรจัดท�ำบัญชี

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

๒.  กำรสอบทำนสินเช่ือ กำรติดตำมทวงถำม 

และกำรพัฒนำลูกหน้ี กองทุนพัฒนำ

บทบำทสตรี

๓.  กำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ ด้ำนกำรออม

กำรอ่ำนและกำรเข้ำใจงบประมำณ ธรรมำภิ

บำล กำรบริหำรควำมเส่ียง 

๔.  อบรม ให้ควำมรู้

- อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรในกำรด�ำเนินกำร 

 จัดท�ำบันทึกควำมร่วมมือเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

 กำรด�ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี

๑๘.  หน่วยงำนในพ้ืนท่ี

จังหวัดชำยแดน

ภำคใต้ (ศอ.บต.)

โครงกำรเฉพำะพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำค

ใต้เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ชุมชนให้

เกิดสันติสุข

มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับแก้ไขปัญหำ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้เม่ือ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๐

   กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กรมฯ จัดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมท้ังระบุบริกำรท่ีมีควำมสอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง และแนวทำงวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน ดังนี้
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กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง

ผู้รับบริกำร: ๑. ผู้น�ำชุมชน ประชำชน และกลุ่ม/

องค์กรชุมชนในงำนพัฒนำชุมชน ๒. หมู่บ้ำน/ชุมชน  

๓. หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน/NGO

๑. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรรวมกลุ่ม วิธีกำร

บริหำรจัดกำร ๒. กำรให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษำกำรแก้ไข

ปัญหำ ๓. มีคุณภำพชีวิตที่ดี ๔. กำรเข้ำถึงแหล่งทุน  

๕. ค่ำตอบแทน/สวัสดิกำร/กำรเชิดชูเกียรติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ๑. ผู้น�ำชุมชน และกลุ่ม/องค์กร

ชุมชนที่จัดตั้งโดยหน่วยงำนอื่น ๒.หมู่บ้ำน/ชุมชน  

ในเขตเมือง ๓.หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน/NGO

๑.  องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนกำรพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตและรำยได้ของประชำชนกำรรวมกลุ่ม วิธีกำร

บริหำรจัดกำร ๒. ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชนบทและ 

ข ้อมูลอื่นๆ ๓. มีส ่วนร ่วมในกำรพัฒนำชุมชน  

๔. กำรประสำนงำน  ๕. ระบบรำยงำนผล

 แนวทำงและวิธีกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด�ำเนินกำรโดยกำรกระตุ้น
ควำมคิด สร้ำงจิตส�ำนึกให้เกิดควำมรับผิดชอบ ให้ค�ำปรึกษำ และให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรให้บริกำรทำง
วชิำกำรและกำรเรยีนรู ้โดยกำรจดัประชมุ ฝึกอบรม/จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สนบัสนนุกำรรวมกลุ่ม และ
สนบัสนนุกจิกรรมพฒันำชมุชน โดยให้บคุลำกรกรมฯเป็นผู้ให้บริกำรโดยตรงกบัผู้รับบริกำร บำงกจิกรรม
ส่งผ่ำนทำงคณะกรรมกำรกลุ่ม/องค์กร ผู้น�ำอำสำพัฒนำชุมชน หรืออำสำพัฒนำชุมชน ซึ่งบุคลำกรกรมฯ 
รับผิดชอบกำรให้ควำมรู้ แนะน�ำ ปรึกษำหน่วยงำนที่ช่วยส่งมอบบริกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ ใช้วิธีกำร
สื่อสำรโดยตรงแบบเผชิญหน้ำเป็นแนวทำงหลักกับกลุ่มรับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีพัฒนำกร
และพัฒนำกำรอ�ำเภอเป็นผู ้สื่อสำรรองลงมำเป็นแบบทำงกำรผ่ำนกำรประชุมและหนังสือส่ังกำร  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำธำรณะ เช่น Website 

   ควำมท้ำทำยต่อองค์กร

 สภาพการแข่งขันของกรมการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันกรมฯ อยู ่ในสภำพกำรแข่งขันสูง 
เนื่องจำก ๑) มีกำรปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีท�ำให้ประชำชน และภำคีกำรพัฒนำ เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย  
๒) มีหน่วยงำนจ�ำนวนมำกที่ท�ำหน้ำที่คล้ำยคลึงกัน และขยำยงำนบริกำรลงพ้ืนท่ี อีกท้ังยังมีกำรออก
กฎหมำยให้อ�ำนำจหน้ำท่ีด�ำเนินกิจกรรมท่ีซ�้ำซ้อนกับกรมกำรพัฒนำชุมชน ๓)กรมฯ มีภำรกิจใหม่ๆ  
ซึ่งเป็นนโยบำยส�ำคัญและเร่งด่วนของรัฐบำล เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมำก พบว่ำหน่วยงำนจ�ำนวนมำกที่ท�ำหน้ำที่

คล้ำยคลึงกัน และขยำยงำนบริกำรลงพื้นที่ 
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  กำรแข่งขันภำยในประเทศ ได้แก่

๑.  กรมสนับสนุน

บริการ

สุขภาพ 

กระทรวง

สาธารณสุข

กำรสร้ำงและพัฒนำอำสำพัฒนำชุมชน 

(อช.)/ผู้น�ำ อช. ให้มีผลงำนและได้รับ

ค่ ำตอบแทนใกล้ เคียง กับอำสำสมัคร

สำธำรณสุขหมู่บ้ำน (อสม).(แข่งขันเพื่อ

ความอยู่รอด)

- มีอำสำพัฒนำชุมชน จ�ำนวน ๒๗๕,๒๘๒ คน และ

ผู้น�ำอำสำพัฒนำชุมชน จ�ำนวน ๑๒,๙๖๒ คน และ

สนบัสนนุค่ำตอบแทนให้เฉพำะ ผูน้�ำอช.ปีละ ๒,๐๐๐ 

บำท/คน

- สนับสนุนบริกำรสุขภำพ มีอำสำสมัครสำธำรณสุข

หมูบ้่ำน จ�ำนวน ๗๑๐,๗๕๖ คน สนบัสนนุค่ำตอบแทน

ให้ทุกคนๆ ละ ๖๐๐ บำท/เดือน

๒.  สหกรณ์

เครดิตยูเนียน

กำรส่งเสรมิกำรออมในชมุชน กำรใหบ้รกิำร

เงนิกู้แก่สมำชกิ กิจกรรมกำรลงทนุเชงิธรุกจิ 

กำรใหผ้ลตอบแทนแกส่มำชกิ กำรสนบัสนนุ

ส่งเสริม สถำนภำพทำงกฎหมำย (แข่งขัน

เพื่อความอยู่รอด)

- จัดตั้งและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

๓๓,๓๐๑ กลุ ่ม โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีวินัย  

ในกำรออม ให้บรกิำรเงนิกูเ้พือ่กำรประกอบอำชพีส่งเสรมิ

กิจกรรมกำรลงทุนเชิงธุรกิจชุมชนให้มีควำมม่ันคง 

และสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำร และให้ผลตอบแทน

แก่สมำชิกในรูปเงินปันผล เฉลี่ยคืน - เครดิตยูเนียน

จัดตั้ง/พัฒนำสหกรณ์เครดิตยูเนียน ๑๒,๔๓๙ กลุ่ม

๓.  ส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ

กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ

ชุมชน(แข่งขันเพื่อเทียบเคียง)

-ไดเ้ปรยีบเทยีบควำมนำ่เชือ่ถอืของขอ้มลูควำมจ�ำเปน็

พื้นฐำนระดับครัวเรือน(จปฐ.) กับส�ำนักงำนสถิติแห่ง

ชำติ ซึ่งจัดเก็บข้อมูลส�ำมะโนประชำกร/ครัวเรือน/

ครัวเรือนและข้อมูลแรงงำนทุกครัวเรือนโดย กรมฯ

พัฒนำคุณภำพควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล จปฐ.ด้วย

กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพและกำรบริหำรกำรจัด

เก็บข้อมูลด้วยกำรส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชำชน

ในกำรจดัเกบ็ขอ้มลูในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครวัเรอืน 

หมู่บ้ำน และต�ำบล พร้อมทั้งให้มีกระบวนกำรรับรอง

ขอ้มลูในระดบัหมูบ่ำ้น ต�ำบล อ�ำเภอ จงัหวดั และภำพ

รวมทั้งประเทศ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติด�ำเนินกำร

จัดเก็บข้อมูลส�ำมะโนประชำกร/ครัวเรือนและข้อมูล

แรงงำนครบทุกครัวเรือน (จัดเก็บทุก ๑๐ ปี)
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๔. กรมส่งเสริม

การเกษตร

กำรส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP 

(แข่งขันเพื่อเทียบเคียง)

กรมฯ มีฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียน OTOP,กำรคัดสร

รดำว,กำรจ�ำแนกประเภทตำม Quadrant ปี ๒๕๕๕ 

เพื่อด�ำเนินกำรที่ชัดเจน ส่วนคู่แข่งขันส่งเสริมกลุ่ม

อำชีพเกษตรในภำพรวม แต่มีกฎหมำยรับรองสถำนะ

ของกลุ่ม

๕. กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม

๖. ส�านักงาน 

กปร.

กำรส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP 

(แข่งขันเพื่อเทียบเคียง)

กำรพัฒนำหมู่บ้ ำนเศรษฐกิจพอเพียง 

(แข่งขันเพื่อความอยู่รอด)

กรมฯ มฐีำนขอ้มลูกำรลงทะเบยีน OTOP, กำรคดัสรร

ดำว,กำรจ�ำแนกประเภทตำม Quadrant ปี ๒๕๕๕ 

เพื่อด�ำเนินกำรที่ชัดเจน ส่วนคู่แข่งขันส่งเสริมกำร 

เขำ้สูม่ำตรฐำนผลติภณัฑ ์ซึง่มกีฎหมำยรบัรองสถำนะ

ของกลุ่ม

กิจกรรมหรือหมู่บ้ำนที่กรมกำรพัฒนำชุมชนด�ำเนิน

กำรเปน็หมูบ่ำ้นทีม่ศีกัยภำพและมคีวำมพรอ้มอยูแ่ลว้ 

ถึงไม่มีกำรส่งเสริมก็ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นหมู่บ้ำน

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว

   สภำพกำรแข่งขันภำยนอกประเทศ ได้แก่

คู่แข่งขัน ประเด็นการแข่งขัน ผลการด�าเนนิงานในปจัจบุนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูเ่ทยีบเคยีง

ส�ำนักงำน

โครงกำร

พัฒนำแห่ง

สหประชำชำติ 

(UNDP)

กำรพัฒนำศักยภำพผู้น�ำสตรี

(แข่งขันเพื่อเทียบเคียง)

- สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนองคก์รสตรจี�ำนวน ๗๖ จงัหวดั ดงันี ้

๑. กำรส่งเสริมอำชีพ ๒. กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เข้มแข็ง  

๓. งบประมำณในกำรจัดกิจกรรม ๔. จัดตั้งกองทุนขององค์กร

สตรี 

- ส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP)  

จดัท�ำโครงกำรพฒันำศกัยภำพสตรตีำมวถิอีสิลำมใน ๑๔ จงัหวดั 

ภำคใต้
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   ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมส�ำเร็จในกำรแข่งขัน

ด้านบุคลากร ๑. ผู้บริหำรมีภำวกำรณ์น�ำองค์กำรระดับสูง บริหำรและขับเคล่ือนงำนอย่ำงใกล้ชิดมีนโยบำย 

แนวทำงและกำรถ่ำยทอดที่ชัดเจน 

๒. บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น วัฒนธรรมองค์กำรเอื้อต่อกำรท�ำงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๓. มีบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่ในพื้นที่ท�ำให้กำรประสำนงำนในทุกระดับ มีควำมคล่องตัวและ

สำมำรถน�ำนโยบำยจำกสว่นกลำงไปปฏบิตัไิดอ้ยำ่งเปน็รปูธรรม เกดิผลสมัฤทธิแ์ละตรงตำม

ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และกรมฯ มีผู้น�ำชุมชน กลุ่ม องค์กำรชุมชน อำสำสมัคร และ

เครือข่ำยที่มีควำมพร้อมในกำรท�ำงำนร่วมกัน

ด้านข้อมูล/

สารสนเทศ

มีข้อมูลพื้นฐำนระดับครัวเรือน (จปฐ.) ระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ค.) เพื่อใช้ในกำรวำงแผนแก้ไข

ปัญหำและพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำยและสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก/รวดเร็ว 

และเป็นชุดข้อมูลที่มีคุณภำพ

ด้านระบบงาน

ชุมชน

๑. มีโครงสร้ำงองค์กำรในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคมีที่ตั้งในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ โดย

ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน 

ทกุขัน้ตอน จงึสง่ผลใหก้รมฯ สำมำรถแกไ้ขปญัหำและสนองควำมตอ้งกำรของกลุม่เปำ้หมำย 

ได้อย่ำงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมเป็นจริง 

๒. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. มีระบบกำรนิเทศเชิงนโยบำย มีระบบกำรติดตำมและสนับสนุนกำรท�ำงำนให้กับหน่วยงำน

ในสังกัดครอบคลุมทุกระดับ

ด้านงบประมาณ กรมฯ สนับสนุนงบประมำณตำมล�ำดับควำมส�ำคัญของกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรมฯ 

มีตัวชี้วัดกิจกรรมอย่ำงชัดเจน และมีระบบกำรติดตำมที่มีประสิทธิภำพ



กรมที่ดิน

 กรมทีด่นิ เป็นหน่วยงำนในสังกดักระทรวงมหำดไทย โดยมภีำรกจิทีส่อด

รับและสนองตอบนโยบำยรัฐบำล นโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

(คสช.) และนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย โดยมีภำรกิจเกี่ยว

กบักำรคุม้ครองสทิธใินทีด่นิของบคุคลและจดักำรทีดิ่นของรัฐ โดยกำรรังวดัท�ำ

แผนที่กำรออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กำรให้บริกำรจดทะเบียนสิทธิและ

นติกิรรมเกีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัย์ กำรส่งเสริมธุรกจิอสังหำริมทรัพย์ และกำร

จัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลมีควำมมั่นคงในกำรถือครองที่ดิน 

และได้รบักำรบรกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพ ตลอดจนให้กำรบริหำรจดักำรทีดิ่นของรัฐ

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

กรมที่ดิน 
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 วิสัยทัศน์

“ เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชำติ สู่กำรบริกำรที่เป็นเลิศ”

ยุทธศาสตร์กรมที่ดิน

พฒันำระบบกำรออกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ เพือ่ควำมมัน่คงในกำรถอืครองทีด่นิ

 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    

      พัฒนำระบบงำนบริกำรในส�ำนักงำนที่ดิน

        พัฒนำระบบกำรบริกำรจัดกำรองค์กำร

       ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

        พฒันำกำรบรหิำรจดักำรระบบสำรสนเทศทีด่นิ

   การขบัเคล่ือนงานแผนงาน / โครงการทีส่�าคญั ภายใต้นโยบายรฐับาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๑) นโยบายด้านที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ

 ข้อ ๑.๑ สถำบันพระมหำกษตัรย์ิเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย

ตำมประเพณีกำรปกครองของไทย รัฐบำลจึงถือเป็นหน้ำท่ีส�ำคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วย

ควำมจงรักภักดีและปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ โดยมีแผนงำน/โครงกำรรองรับ คือ

 ๑. โครงการรฐัร่วมใจสร้างอนาคตเดก็ไทยให้ยัง่ยนืสบืสานปณธิานเจ้าฟ้า – มหาจกัรสีรินิธร 

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกำสที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงมีพระชนมำยุ

ครบ ๖๐ พรรษำ ในวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ และให้ข้ำรำชกำรและประชำชนได้เรียนรู้และน้อมน�ำแนว

พระรำชด�ำรขิองพระองค์ท่ำนมำเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนสุขภำพอนำมยัและโภชนำกำรให้

แก่เด็กและเยำวชนชองชำติฯ และสร้ำงส�ำนึกควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ส่งเสริมให้เกิด

ควำมปรองดองสมำนฉันท์ฯ เป้ำหมำยด�ำเนินกำร ๖๐๐ คน

 

ยทุธศาสตร์ที� ๑   

ยทุธศาสตร์ที� ๒   

ยทุธศาสตร์ที� ๓ 

ยทุธศาสตร์ที� ๔   

ยทุธศาสตร์ที� ๕   
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 ๒.  โครงการเผยแพร่สารสนเทศทีด่นิตามแนวทางพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

เนื่องในวันพระราชสมภพครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) เพื่อจัดท�ำ

เวบ็ไซต์ในกำรเผยแพร่สำรสนเทศ ทีด่นิตำมแนวทำงพระรำชด�ำริเพ่ือเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพสยำม

บรมรำชกุมำรี เนื่องในวันพระรำชสมภพ ครบ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เป้ำ

หมำยด�ำเนินกำร ๑ โปรแกรม 

 ๒) นโยบายด้านที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

  ข้อ ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้โดยกำรน�ำยุทธศำสตร์

เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ

สงัคมทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ทีซ่ึง่เป็นพหสุงัคม โดยมแีผนงำน/โครงกำรรองรบั 

คือ

  - เดินส�ารวจเพ่ือแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้และบริเวณพ้ืนที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี (ปัตตานี ยะลา และ

นราธิวาส) เพื่อให้ประชำชนมีโฉนดที่ดิน เป็นหลักประกันควำมมั่นคงในกรรมสิทธิ์และกำรถือครองที่ดิน 

และยอมรับในสิทธิกำรถือครองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งลดข้อพิพำทโต้แย้งสิทธิในที่ดิน ในปี 

๒๕๕๘ ก�ำหนดเป้ำหมำย ๔,๐๐๐ แปลง (ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรด�ำเนินงำนจำกโครงกำร

พัฒนำแก้ไขปัญหำของประชำชน ในควำมรับผิดของกระทรวงมหำดไทย ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำและช่วย

เหลือประชำชนด้ำนที่อยู่อำศัยและที่ดินท�ำกิน)

 ๓)  นโยบายด้านที่ ๓ ลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

  ข้อ ๓.๗ แก้ปัญหำกำรไร้ท่ีดนิท�ำกนิของเกษตรกรและกำรรกุล�ำ้เขตป่ำสงวนโดยกำรกระจำย

สิทธิกำรถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รุกล�้ำและออกมำตรกำรป้องกันกำรเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบ

ครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดำวเทียมส�ำรวจและวิธีกำรแผนท่ีท่ีทันสมัยแก้ปัญหำ เขตท่ีดิน

ทับซ้อน จัดที่ดินท�ำกินและที่อยู่อำศัยให้แก่ประชำชนที่ยำกจนแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะดังนี้

  -  จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เป็นกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ 

โครงกำรเพื่อควำมมั่นคง และโครงกำรหมู่บ้ำนป้องกันตนเองชำยแดน กรมที่ดินร่วมกับกองทัพบกร่วม

ด�ำเนินกำรรงัวดัท�ำแผนทีก่ำรถอืครองทีด่นิและทีอ่ยูอ่ำศยั พร้อมทัง้จดัท�ำสำธำรณปูโภคได้แก่กำรบกุเบกิ 

ปรับพื้นที่ ขุดสระน�้ำ และจัดท�ำถนน เนื่องจำกพื้นที่ดังกล่ำวไม่มีเส้นทำงสัญจรติดต่อกับชุมชนภำยนอก 

และยงัไม่มหีน่วยงำนอืน่เข้ำไปด�ำเนนิกำร ซึง่เป็นกำรจัดระเบยีบกำรถอืครองทีดิ่น ส่งผลในด้ำนกำรป้องกนั

กำรบกุรุกทีด่นิของรฐั และยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชนทีอ่ยูอ่ำศยัตำมแนวบรเิวณชำยแดนให้ดยีิง่

ขึ้น ส�ำหรับในปี ๒๕๕๘ ก�ำหนดเป้ำหมำย ๔,๕๐๐ แปลง ๒,๒๕๐ ครัวเรือน พื้นที่ ๓ จังหวัด ดังนี้ จังหวัด 

เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และสระแก้ว
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  -  จัดที่ดินตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการ

บุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป็นโครงกำรท่ีด�ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

ด้ำนที่ดินท�ำกินเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำรคัดเลือกแปลง

ท่ีดนิสำธำรณประโยชน์ทีป่ระชำชนเลกิใช้ประโยชน์ร่วมกนัและมผีูค้รอบครองท�ำประโยชน์เตม็แปลงหรอื

บำงส่วน ภำยใต้ข้อก�ำหนดต้องเป็นผู้ยำกจน ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเองหรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอ 

ยอมรับกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยแก้ไขปัญหำสังคมและควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร และได้ลงทะเบียน

แสดงควำมประสงค์ขอที่ดินท�ำกินไว้ต่อทำงรำชกำรแล้ว มำด�ำเนินกำรจัดท่ีดินให้ตำมสภำพเดิม 

ที่ครอบครองอยู่ ครอบครัวละไม่เกิน ๑๕ ไร่ พร้อมทั้งออกหนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ไว้เป็นหลักฐำน ครำวละ ๕ ปี และเสียค่ำตอบแทนตำมข้อบัญญัติของท้องถิ่น ส�ำหรับในปี ๒๕๕๘  

ก�ำหนดเป้ำหมำย ๕,๐๐๐ แปลง ๓,๓๕๐ ครัวเรือน ด�ำเนินกำรในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะ 

ด�ำเนินกำรในจังหวัดที่มีควำมพร้อมและจัดท�ำโครงกำรเสนอกรมที่ดิน

 ๔)  นโยบายด้านที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง

การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  ข้อ ๙.๑ ในระยะเฉพำะหน้ำ ให้ควำมส�ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐจัดท�ำ

แนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนกำรพิสูจน์สิทธิกำรถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐ 

โดยน�ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร โดยมีแผนงำน/โครงกำรรองรับ คือ

    -  รังวัดท�าแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ เพื่อให้

ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหำกำรบุกรุก ลดข้อพิพำท 

เก่ียวกบัแนวเขตทีด่นิของรฐั ทีด่นิสำธำรณประโยชน์ทกุแปลงมขีอบเขตทีช่ดัเจน ถำวร และมหีนงัสือส�ำคญั 

ส�ำหรับที่หลวง และป้องกันกำรออกเอกสำรสิทธิในที่ดินทับซ้อนกับที่ดินสำธำรณประโยชน์ รวมทั้งเป็น

ฐำนข้อมูลในกำรจัดท�ำระวำงแผนท่ีและแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่

ก�ำหนดไว้ในระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยมำตรฐำนระวำงแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดิน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำหรับปี ๒๕๕๘ ได้ก�ำหนด เป้ำหมำย ๑,๐๐๐ แปลง ด�ำเนินกำรในพื้นที่ ๖ จังหวัด 

ดังนี้ จังหวัด ชัยภูมิ บึงกำฬ เพชรบูรณ์ เลย สกลนคร และหนองบัวล�ำภู 

    ทัง้นี ้กรมทีด่นิได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำโครงกำรรังวดัออกหนงัสือส�ำคญัส�ำหรับทีห่ลวงเพ่ือควำม

มั่นคงและกำรอนุรักษ์ที่ยั่งยืนเทิดไท้ ๘๒ พรรษำ มหำรำชินีเพื่อเป็นกำรแก้ไขและเสริมสร้ำงควำมมั่นคง

ของประเทศให้มีควำมเข้มแข็งทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันเป็น ผลสืบเนื่องมำจำกปัญหำ

ต�ำแหน่งและแนวเขตท่ีดินของรัฐไม่มีควำมชัดเจน และเพื่อให้ดินสำธำรณประโยชน์ ซึ่งอยู่ในควำมดูแล

รกัษำของกระทรวงมหำดไทย ได้มกีำรรงัวดัท�ำแผนทีอ่อกหนงัสอืส�ำคญัส�ำหรบัทีห่ลวง ไว้เป็นหลกัฐำนให้

เสร็จโดยเร็ว อันเป็นกำรป้องกันปัญหำกำรบุกรุกที่ดินดังกล่ำวอีกทำงหนึ่ง ประกอบกับคณะรักษำควำม
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สงบแห่งชำติ (คสช.) มีแนวนโยบำยในอันที่จะปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  

เพือ่ประโยชน์แก่ประเทศชำตแิละอนชุนรุน่หลงั อกีท้ังยงัเป็นกำรสนองพระรำชด�ำรัสของสมเด็จพระนำงเจ้ำ

สิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ในอันที่จะปกป้องรักษำทรัพยำกรธรรมชำติไว้ ก�ำหนดเป็นแผน ๓ ปี เป้ำหมำย

รวม ๙,๙๖๗ แปลง โดยจะเริ่มด�ำเนินกำรในปี ๒๕๕๘ ก�ำหนดเป้ำหมำย ๒,๔๖๓ แปลง ด�ำเนินกำรใน

พื้นที่ ๒๔ จังหวัด (ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณจำกโครงกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำของประชำชนใน

ควำมรับผิดชอบของกระทรวงมหำดไทย)

    - น�าเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจิทัล เพื่อน�ำเข้ำข้อมูลแผนที่รูปแปลง

ที่ดินของรัฐทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยมำตรฐำนระวำงแผนที่และ

แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส�ำหรับปี ๒๕๕๘ ได้ก�ำหนด เป้ำหมำย ๓๐,๐๐๐ แปลง 

ด�ำเนินกำรในพื้นที่ทั่วประเทศ 

    ข้อ ๙.๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีดิน และแก้ไขกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระ

รำชด�ำรทิีใ่ห้ประชำชนสำมำรถอยูร่่วมกบัป่ำได้ ทัง้จะให้เชือ่มโยงกบักำรส่งเสรมิกำรมอีำชพีและรำยได้อืน่ 

อันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่ำนั้นสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ตำมหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดท�ำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร จัดท�ำทะเบียนผู้ถือครองที่ดิน

ในที่ดินของรัฐปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรท่ีดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภำพเพ่ือท�ำหน้ำท่ีก�ำหนด

นโยบำยด้ำนที่ดินในภำพรวม และปรับปรุงกลไกภำษีเพื่อกระจำยกำรถือครองที่ดิน

    - การพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้

ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม (RTK) เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรม  

ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิของรฐัและสร้ำงควำมมัน่คงในกำรถอืครองทีด่นิของประชำชน 

โดยกำรเร่งรัดกำรออกโฉนดที่ดิน ส�ำหรับที่ดินที่มีหลักฐำน ส.ค ๑ , ใบจอง , กสน.๕ หนังสือรับรองกำร

ท�ำประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ ก, และน.ส. ๓ ข) และที่ดินที่ไม่มีหลักฐำนที่สำมำรถออกโฉนดที่ดินได้ตำม

ประมวลกฎหมำยที่ดิน เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรยอมรับสิทธิ์กำรถือครองและกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดิน

รวมทั้งลดข้อพิพำทโต้แย้งสิทธิในท่ีดิน โดยสำมำรถทรำบแนวเขตที่ดินของรัฐและเอกชนอย่ำงชัดเจน  

อีกทั้ง ได้น�ำเทคโนโลยีกำรรังวัดระบบดำวเทียมแบบจลน์ในทันที (RTK) มำใช้ในกำรหำค่ำพิกัดต�ำแหน่ง

ท่ีดนิบนหลักเขตทีด่นิมำใช้ในกำรปฏบิตังิำนโครงกำร ฯ เพือ่สร้ำงระบบแผนทีแ่ละกำรรงัวดัรปูแปลงทีด่นิ

ให้เป็นมำตรฐำนสำกล ส�ำหรับปี ๒๕๕๘ ได้ก�ำหนดเป้ำหมำย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง ด�ำเนินกำรในพื้นที่  

๔๘ จังหวัด 

    -  โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินแผนที่แห่งชาติระยะที่ ๒ เพื่อเป็นศูนย์กลำง ในกำรบูรณำกำร

กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ระหว่ำงกรมที่ดินกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องรองรับกำรด�ำเนินงำน

ตำมนโยบำยรัฐบำลจดัท�ำระบบข้อมลูทีด่นิและแผนทีใ่นระบบภมูสิำรสนเทศ (Geo-Informatics) ให้เป็น

มำตรฐำนส�ำหรับน�ำไปจัดท�ำแนวเขตกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดควำมชัดเจนรวมทั้งสนับสนุนงำน
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รำชกำรส่วนท้องถ่ินในกำรจดัเกบ็ภำษแีละกำรใช้ประโยชน์ของทกุหน่วยงำนทัง้ภำครฐัและเอกชนและน�ำ

เข้ำข้อมลู แปลงทีด่นิและภำพลกัษณ์เอกสำรสทิธทิีดิ่น ให้อยูใ่นรูปฐำนข้อมลูในระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์ 

(GIS) และสนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั ได้แก่ กำรจดั Zoning ภำคกำรเกษตร กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกร

ป่ำไม้ และอื่น ๆ ส�ำหรับปี ๒๕๕๘ ก�ำหนดเป้ำหมำย ๙.๗๐ ล้ำนแปลง ด�ำเนินกำรในพื้นที่ ๔๓ จังหวัด 

๑๙๘ ส�ำนักงำน

 ๑๐)  นโยบายด้านที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

     ข้อ ๑๐.๑  ปรบัปรงุระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรอืหน่วยงำนภำครฐั ทัง้ในระดบัประเทศ 

ภมูภิำค และท้องถ่ินทบทวนกำรจดัโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครฐัทีม่อี�ำนำจหน้ำทีซ่�ำ้ซ้อนหรอืลกัลัน่กนัหรอื

มเีส้นทำงกำรปฏบิตังิำนทีย่ดืยำว ปรบัปรงุวธิปีฏบิติัรำชกำรให้ทนัสมยั โดยน�ำเทคโนโลยมีำใช้ โดยมแีผน

งำน/โครงกำรรองรับ คือ

     - การบรกิารด้านทะเบยีนและรงัวดัทีด่นิในส�านกังานทีด่นิทัว่ประเทศ กรมทีด่นิมภีำรกจิ

หน้ำที่ในกำรคุ้มครองท่ีดินของรัฐและประชำชน มุ่งเน้นกำรให้บริกำรประชำชนรวมทั้งพัฒนำระบบ

สำรสนเทศให้ทนัสมยัและมปีระสทิธภิำพในส�ำนกังำนทีดิ่นทัว่ประเทศ ซ่ึงกรมทีดิ่นได้ให้ควำมส�ำคญัและ

พฒันำกำรให้บรกิำรมำโดยตลอดเพือ่ให้เกดิควำมพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิำรจำกกรมทีด่นิหรอืส�ำนกังำนทีด่นิ

ทุกแห่งทั่วประเทศในปี ๒๕๕๘ ก�ำหนดเป้ำหมำย ๖.๓ ล้ำนรำย 



กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง มีพันธกิจ อ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนรำชกำรกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ มภีำรกจิเกีย่วกบังำนด้ำนกำรผงัเมอืงระดบั
ต่ำง ๆ  กำรโยธำธิกำร กำรออกแบบกำรก่อสร้ำงและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง
อำคำร ด�ำเนนิกำรและสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในด้ำนกำรพฒันำ
เมอืง พืน้ที ่และชนบท โดยกำรก�ำหนดและก�ำกบัดแูลนโยบำยกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
ระบบกำรต้ังถิ่นฐำนและโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทั้งกำรก�ำหนดคุณภำพและ
มำตรฐำนควำมปลอดภยัแห่งสำธำรณชน ควำมเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้ำน
เมอืงและสิง่ปลกูสร้ำงตำมระบบกำรผงัเมอืงทีด่ ีอนัจะน�ำไปสูก่ำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์

“เป็นแกนน�ำของประเทศในด้ำนกำรผังเมือง กำรพัฒนำเมือง และกำรอำคำรให้มีควำมน่ำอยู่

ปลอดภัย รักษำสภำพแวดล้อม ประหยัดพลังงำน และมีอัตลักษณ์”

ค่านิยม

๑. มีจิตสาธารณะ ๒.กล้ายืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

๓. ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

๕. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๖.มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน

เป้าประสงค์หลัก

๑. เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

๒. ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

๓. ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

   ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส�ำคัญ

กฎหมาย

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น

ผู้ออกหรือเจ้าของ

กฎหมาย

๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอำศัยอ�ำนำจ

ตำมควำมในมำตรำ ๘ ฉ.แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร

รำชกำรแผน่ดนิ ๒๕๔๓ ซ่ึงแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕

เพื่อด�ำเนินงำนด้ำนกำรผังเมืองระดับต่ำงๆ กำรโยธำ

ธิกำรกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงและกำรควบคุมกำร

ก่อสร้ำงอำคำร ด�ำเนินกำรสนับสนุนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในด้ำนกำรพัฒนำเมือง พื้นที่และชนบท 

โดยกำรก�ำหนดและก�ำกับดูแลนโยบำยพื้นฐำนรวมทั้ง

กำรก�ำหนดคุณภำพและมำตรฐำน กำรก่อสร้ำงด้ำน

สถำปัตยกรรม วิศวกรรมและกำรผังเมือง เพื่อให้มี

สภำพแวดล้อมที่ดี เกิดมำตรฐำนควำมปลอดภัยแห่ง

สำธำรณชน ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่ิงปลูก

สร้ำงตำมระบบกำรผังเมืองที่ดี 

กระทรวงมหำดไทย
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กฎหมาย

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น

ผู้ออกหรือเจ้าของ

กฎหมาย

๒. พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง 

 พ.ศ. ๒๕๑๘

เป็นกฎหมำยที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงหรือพัฒนำ

เมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่ หรือแทนเมือง หรือ

สว่นของเมอืงสุขลักษณะ ควำมสะดวกสบำย ควำมเปน็

ระเบียบ ควำมสวยงำม กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ควำมปลอดภยัของประชำชน และสวสัดภิำพของสังคม 

เพือ่ด�ำรงรกัษำหรอืบรูณะสถำนทีแ่ละวตัถทุีม่ปีระโยชน์

หรอืคณุคำ่ในศลิปกรรม สถำปตัยกรรม ประวตัศิำสตร์

หรอืโบรำณคด ีหรอืเพือ่บ�ำรงุรกัษำทรพัยำกรธรรมชำต ิ

ภูมิประเทศที่งดงำมหรือมีคุณค่ำในทำงธรรมชำติ โดย

ด�ำเนินกำรวำงผังเมือง ๒ รูปแบบ คือ ผังเมืองรวมและ

ผังเมืองเฉพำะ

กรมโยธำธิกำรและ

ผังเมือง

๓. พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  

 พ.ศ. ๒๕๒๒

ควบคุมอำคำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงแข็ง

แรง ควำมปลอดภยักำรปอ้งกนัอคัคภียั กำรสำธำรณสขุ 

กำรรักษำคุณภำพ สิ่งแวดล้อม กำรผังเมือง กำร

สถำปัตยกรรม และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่กำร

จรำจร

กรมโยธำธิกำรและ

ผังเมือง

๔. พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและ 

 ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ควบคมุกำรขดุดนิและถมดนิใหถ้กูตอ้งตำมหลักวชิำกำร

เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดแก่ทรัพย์สินและเพื่อ

ควำมปลอดภัยของประชำชน

กรมโยธำธิกำรและ

ผังเมือง

๕. พระรำชบัญญัติกำรจัดรูปท่ีดิน 

 เพื่อพัฒนำพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเมืองด้วยวิธีกำรจัดรูป

ที่ดินและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในครำวเดียว โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหเ้อกชนเขำ้มำมสีว่นรว่มกบั

ภำครัฐในกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำสภำพที่อยู่อำศัย 

แหล่งธุรกิจ อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม ปรับปรุง

หรือจัดโครงสร้ำงพื้นฐำนและแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม

ของเมอืงและชนบททีเ่สือ่มโทรมอนัเปน็กำรพฒันำทำง

เศรษฐกิจ สังคม และเพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของชุมชนเมืองและชนบท

กรมโยธำธิกำรและ

ผังเมือง
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กฎหมาย

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหา สาระส�าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ส่วนราชการที่เป็น

ผู้ออกหรือเจ้าของ

กฎหมาย

๖.พระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 

๒๕๔๒

ควบคุมกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมเพื่อควำม

ปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน โดยก�ำหนด

มำตรฐำน ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำร

และควบคมุงำน ตลอดจนส่งเสรมิในทำงวทิยำกำรและ

ควบคมุควำมประพฤตขิองผู้ประกอบวชิำชีพวศิวกรรม

ให้อยู่ในมำตรฐำนอันดี

กระทรวงมหำดไทย

สภำวิศวกร

๗.พระรำชบัญญัติสถำปนิก พ.ศ. 

๒๕๔๓

ควบคุมกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมเพื่อผดุง

มำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมใหเ้ปน็ไป

ตำมหลกัวชิำกำรทีด่แีละเปน็กำรแสดงออกในดำ้นหนึง่

ของศลิปวฒันธรรมอนัดงีำมแหง่ชำตติำมกำลสมยั โดย

ก�ำหนดมำตรฐำน คุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และ

มรรยำทของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม

กระทรวงมหำดไทย

สภำวิศวกร

   กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  

 กรมฯ ก�ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑. หน่วยงำนรำชกำร 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ภำคเอกชนและประชำชน

 ทัง้น้ี โดยมสีนิค้ำ/บรกิำรหลกั ได้แก่ พฒันำในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนภำคใต้ กำรสนบัสนนุกจิกรรม

พิเศษหลวง ผังเมืองที่จัดท�ำ ผังประเทศ ผังภำค ผังอนุภำค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังอ�ำเภอ ผังเมืองรวม

เมือง/ชุมชน ผังเมอืงเฉพำะผงัพืน้ทีเ่ฉพำะ งำนบรกิำรด้ำนช่ำง กำรออกแบบอำคำรและโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

มำตรกำรก�ำกบัดแูล ควำมปลอดภยัในชวีติแลทรัพย์สินเกีย่วกบัอำคำรและกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่นจำกกำร

บงัคบัใช้ ทีด่นิทีไ่ด้รบักำรจดัรปูเพือ่พฒันำ สนบัสนนุและเสริมสร้ำง ด้ำนกำรผังเมอืง ให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โครงกำรระบบภูมิศำสตร์สำรสนเทศ(GIS) เพื่อกำร ผังเมือง กำรวำงและจัดท�ำผังนโยบำย 

โครงกำรและมำตรกำรบรรเทำอทุกภยัลุม่น�ำ้ กำรพฒันำระบบแผนทีม่ำตรฐำนเพือ่กำรจดัท�ำผงัเมอืงและ

ผังชุมชน ระบบป้องกันน�้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
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   ควำมท้ำทำยต่อองค์กร

ประเภท

การแข่งขัน

คู่แข่งขัน ประเด็นการแข่งขัน ผลการด�าเนินงานในปัจจุบันเมื่อเปรียบ

เทียบกับคู่แข่ง

กำรแข่งขันภำยในประเทศ

งำนบริกำร
ด้ำนช่ำง

- หน่วยงำนเอกชน
ที่รับออกแบบ, 
ควบคุมงำนก่อสร้ำง
ให้ส่วนรำชกำร

- กำรออกแบบควบคุมงำน
ก่อสร้ำงให้ส่วนรำชกำร

๑.ลูกค้ำมีสิทธิเลือกจำกเอกชนซึ่งมีจ�ำนวน
มำกกว่ำและมีควำมคล่องตัวกว่ำ
๒.กรมได้รับเชื่อถือสูงกว่ำในฐำนะเป็น
องค์กรของรัฐ

ผังประเทศ/
ผังภำค/ผัง
อนุภำค

- สภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.)

- กรอบภำรกิจงำนที่มีควำม
ใกล้เคียงกัน

- กำรวำง/จัดท�ำผังเมือง
- กำรก�ำหนดนโยบำยที่

เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำพื้นที่

สภำพัฒนำกำร เศรษฐกิ จและ สังคม
แห่งชำติมี เป้ำหมำยหลักในกำรจัดท�ำ
ผังแม่บทเชิงนโยบำยส�ำหรับกำรพัฒนำ
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีเป้ำหมำย
หลักในกำรจัดท�ำผังแม่บททำงกำยภำพ

ผังเมือง
เฉพำะ/ผัง
พื้นที่เฉพำะ

- หน่วยงำนภำครัฐที่มี
ภำรกิจใกล้เคียงกัน

- หน่วยงำนเอกชนที่
ด�ำเนินกิจกรรม CSR 
ด้ำนพัฒนำพื้นที่

- สถำบันกำรศึกษำ

- ควำมคล้ำยคลึงของ
ผลผลิตที่มุ่งเน้นเรื่อง
คุณค่ำ (Merit) ของชุมชน

ณ ปัจจุบันผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วย
งำนยังได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ 
(อปท.) อย่ำงไรก็ตำมในอนำคต กำร
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง
ของหน่วยงำนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

จัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนำฯ

- องค์กรภำครัฐและ
เอกชนที่ด�ำเนินงำน
ด้ำนพฒันำสำธำรณปูโภค 
สำธำรณูปกำร 
ส�ำหรบัชมุชนและเมอืง

- ปริมำณพื้นที่ที่พัฒนำเพิ่ม
ขึ้น

- คุณภำพที่ดีในกำรพัฒนำ

โครงกำรจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่เพิ่ม
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยประชำชน (เจ้ำของ
ที่ดิน) และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
ให้ควำมสนใจ/ควำมร่ วมมือ เพิ่ มขึ้ น

แผนที่/
ระบบ
สำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์

๑. กรมที่ดิน
๒. กรมพัฒนำที่ดิน
๓. บริษัท ESRI  

(ประเทศไทย) จ�ำกัด

กำรให้บริกำรแผนที่
มำตรำส่วน ๑:๔๐๐๐ ใน
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์

กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง มขีอ้มลูกำยภำพ
เพื่อกำรวำงผังกำรแสดงกำรใช้ประโยชน์
อำคำรและที่ดิน ให้บริกำรครอบคลุมพื้นที่
เทศบำลทั่วประเทศ(ยกเว้น เทศบำลต�ำบล
ที่ยกฐำนะหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยข้อมูลที่
ให้บริกำรไม่มีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
แต่บริษัท ESRI (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
ปรับปรุงข้อมูลถนนที่เพิ่มต�ำแหน่งที่ตั้ง
สถำนที่ส�ำคัญเป็นปัจจุบันและให้บริกำร 
Online (http://esrith.co.th) แก่ลูกค้ำ 
กรมที่ดินมุ่งเน้นกำรจัดท�ำแผนที่แปลง
ที่ดิน กรมพัฒนำที่ดินให้บริกำรเฉพำะ
ภำพ Ortrophoto แก่หน่วยงำนรำชกำร



38  รำยงำนประจ�ำปี (Annual Report)

ประเภท

การแข่งขัน

คู่แข่งขัน ประเด็นการแข่งขัน ผลการด�าเนินงานในปัจจุบันเมื่อเปรียบ

เทียบกับคู่แข่ง

องค์ควำม

รู้ด้ำนกำร

ผังเมือง/

ด้ำนช่ำง

โยธำ

๑. สถำบันศึกษำ

๒. กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น

๓. ภำคเอกชน

กำรอบรม/สัมมนำ

๑. กำรวำงผังเมือง/ชุมชน

๒. กำรพัฒนำเมือง/ชุมชน

๓. งำนด้ำนช่ำงโยธำ

๔. งำนด้ำนอำคำร

ภำรกิจของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง

เป็นภำรกิจสนับสนุน อปท. โดยมีจุด

แข็งคือ กรมมีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์

แ ล ะ มี ค ว ำ ม เ ช่ี ย ว ช ำ ญ เ ฉ พ ำ ะ ด้ ำ น

กำรแข่งขันภำยนอกประเทศ

มำตรฐำน

ด้ำนกำร

ผังเมือง/

ด้ำนกำร

โยธำ

- ประเทศที่อยู่ใน

ระดับมำตรฐำน

สำกล

-ประเทศในกลุ่ม AEC 

- มำตรฐำนทำงวิชำกำรด้ำน

กำรผังเมืองและด้ำนกำร

โยธำ ระดับสำกล

- อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อมูล

กำรให้

บริกำร

แผนที่ 

Online

Google Earth กำรให้บริกำรแผนที่ 

Online

กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง มขีอ้มลูกำยภำพ

เพื่อกำรวำงผังกำรแสดงกำรใช้ประโยชน์

อำคำรและที่ดิน ให้บริกำรครอบคลุมพื้นที่

เทศบำลทั่วประเทศ (ยกเว้น เทศบำล

ต�ำบลที่ยกฐำนะหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๑) ยัง

ไม่เป็นที่แพร่หลำย เนื่องจำกระบบเผย

แพร่พัฒนำจำก Open Source software  

ไม่สำมำรถรองรับคนเข้ำดูข้อมูลจ�ำนวน 

พร้อมๆกันได้ ข้อมูลที่ให้บริกำรไม่มีกำร

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีระบบให้ 

ผู้ใช้งำนมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มเติมข้อมูล 

แต่คู่ แข่ งมีกำรปรับปรุ งแผนที่ ให้ เป็น

ปัจจุบัน จำกภำพถ่ำยดำวเทียมและให้

ผู้ใช้งำนมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มเติมข้อมูล
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   ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมส�ำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

๑. เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบโดยตรง (มีอ�ำนำจหน้ำที่ตำม

กฎหมำย)

๒. ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีวิสัยทัศน์ในกำรน�ำองค์กร

๓. ได้รับควำมไว้วำงใจในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐท�ำงำนใกล้ชิดภำค

ประชำชน

๔. มีวิชำกำร กระบวนกำร ระบบที่ดี และเป็นมำตรฐำน

๕. มเีครือข่ำยทัว่ประเทศในกำรส่งเสรมิสนบัสนนุ และก�ำกบักำรด�ำเนนิงำน

๖. ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเข้ำถึงได้ง่ำย

๗. กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและบุคลำกร

๘. กำรเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์และนโยบำยของหน่วยงำน

๙. ได้รับงบประมำณสนบัสนนุให้เป็นหน่วยงำนทีจ่ดัท�ำแผนทีฐ่ำนในเขต

ชุมชน

๑๐. อปท.หน่วยงำนรำชกำร เอกชน มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของ 

ข้อมูลให้บริกำร

๑๑. กำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถใช้งำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์

ได้อย่ำงเชี่ยวชำญ ใช้เวลำและกำรท�ำควำมเข้ำใจและฝึกปฏิบัติ

อย่ำงสม�่ำเสมอ

๑๒.  มีงบประมำณที่สนับสนุนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง

๑๓.  มีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะ

๑๔.  มีแหล่งข้อมูลและกำรสะสมข้อมูล/มีกำรสะสมองค์ควำมรู้

๑. กำรเปล่ียนแปลงของโลกทั้งในเรื่องภัย

ธรรมชำติ สภำวะโลกร้อน ฯลฯ ที่ก�ำลัง

กลำยเป็นปัจจัยหลักในกำรปฏิบัติงำน

๒. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง

๓. กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ

๔. กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภูมิ

สำรสนเทศ

๕. กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรท้องถิ่นส่งผล 

กระทบต่อนโยบำยในกำรวำงผังเมือง
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 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผน

แม่บทวำงมำตรกำร ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกัน บรรเทำ และฟื้นฟูจำก

สำธำรณภัย โดยกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย สร้ำงระบบป้องกัน 

เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และกำรติดตำมประเมินผลเพื่อให้หลักประกันในด้ำน

ควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ั

กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
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วิสัยทัศน์

“กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ที่มีมำตรฐำน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย”

เป้าประสงค์

๑.  กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยมขีีดควำมสำมำรถในกำรป้องกนัและบรรเทำ สำธำรณภยัให้แก ่

 ประชำชนมำกขึ้น

๒.  ประเทศไทยมีควำมพร้อมในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

๓.  ประเทศไทยมีระบบกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภำพ

๔.  กำรจัดกำรสำธำรณภัยในระดับประเทศมีเอกภำพและมีประสิทธิภำพสูง

๕.  หน่วยงำนเครือข่ำยในระดับพื้นที่มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

๖.  ลดควำมสูญเสียจำกภัยที่เกิดในระดับพื้นที่

๗.  ผู้ประสบภัยสำมำรถด�ำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัยและสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตได้ตำมปกติหลังจำก 

 เกิดภัย

๘. พื้นที่และ/หรือโครงสร้ำงพื้นฐำนได้รับกำรฟื้นฟู

ค่านิยมองค์การ : “DISASTER”

D : Dedication การอุทิศตน

A :  Alert & Agility ความคล่องตัว 

E :  Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

I :  Integrity ความซื่อสัตย์

S : Social Responsibility

  ความรับผิดชอบต่อสังคม

R : Relationship มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 

S : Safety Mind จิตเน้น 

 ความปลอดภัย

T : Teamwork การท�างาน 

 ร่วมกัน

 

   กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ก�ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรโดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

 ๑. หน่วยงำน ประชำชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 

 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓. ผู้ประสบสำธำรณภัย 

วัฒนธรรมองค์การ

“กำรมีจิตมุ่งเน้นควำมปลอดภัย (Safety Mind)”
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   แนวทำงและวิธีกำรในกำรให้บริกำร 

๑. การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)

 กำรปฏิบัติก่อนเกิดสำธำรณภัย มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เครื่องมือ เครื่องจักรกล 

วสัดอุุปกรณ์ เพือ่ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ให้เหมำะสมกบักำรประเมนิควำมเสีย่งและสภำพพืน้ที่ 

โดยก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 

 ๑.  จัดท�ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

 ๒.  จัดท�ำแผนแม่บทในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ

 ๓.  กำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนฐำนข้อมลูและระบบสำรสนเทศ โดยจดัท�ำฐำนข้อมลู เพือ่สนบัสนนุ

กำรบรหิำรจดักำรด้ำนสำธำรณภยัพฒันำระบบเชือ่มโยงข้อมลูด้ำนสำธำรณภยัให้มปีระสทิธภิำพ สำมำรถ

ใช้งำนได้ร่วมกัน และกระจำยข้อมูลด้ำนสำธำรณภัยไปยังหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมแผน

 ๔. กำรส่งเสริมควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 

ประชำชน เยำวชน ตลอดจนองค์กรเอกชน เพื่อสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกันสำธำรณภัย โดยวิธีกำรฝึก

อบรมให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจกบับุคคลดงักล่ำว ดงันัน้ รปูแบบของกำรบรกิำรจงึเป็นลกัษณะควำมพงึพอใจ

ในกำรให้บริกำรด้วยหลักสูตร วิทยำกร และกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น

 ๕. กำรเตรยีมกำรป้องกนัด้ำนโครงสร้ำง หมำยถงึ กำรใช้สิง่ก่อสร้ำงทีม่นษุย์ สร้ำงขึน้ เช่น อำคำร 

เขื่อน ก�ำแพง ฝำย เหมือง เส้นทำงคมนำคมเพื่อส่งก�ำลังบ�ำรุง ป้ำยสัญญำณ ฯลฯ เพื่อกำรป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งจะต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ว่ำควรใช้กำรป้องกันแบบใดจึงจะ

เหมำะกับสภำพพื้นที่เสี่ยงภัยนั้น ๆ

 ๖. ให้กำรสนบัสนนุเครือ่งจกัรกล ยำนพำหนะ และเครือ่งมอือปุกรณ์ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณภัย

๒. การเตรียมความพร้อม (Preparedness)

 กำรเตรียมควำมพร้อม เป็นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนเครื่องจักรกล ยำน

พำหนะและเครือ่งมอือปุกรณ์ให้มคีวำมพร้อมและแนวทำงในกำรปฏบิติัในกำรรบัมอืกบัสำธำรณภยัทีจ่ะ

เกิดขึ้น

 ๑.  ด้ำนบุคลำกร มีกำรเตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบงำนป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภยั มกีำรฝึกซ้อมแผนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั โดยก�ำหนดแนวทำงวธิกีำรปฏบิติัตำม

หน้ำที่และขั้นตอนต่ำง ๆ มีกำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วนในกำรฝึกซ้อมแผนฯ

 ๒. วำงระบบกำรพฒันำศกัยภำพและกำรฝึกอบรมบคุลำกรด้ำนกำรป้องและบรรเทำสำธำรณภยั 

ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ โดยกำรฝึกอบรมเจ้ำพนักงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั อำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรอืน (อปพร.) ชดุเผชญิสถำนกำรณ์วกิฤติ 
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ชุดปฏิบัติกำรหนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One Tambon One Search and Rescue Team : OTOS) 

อำสำสมัครแจ้งเตือนภัย โดยกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

 ๓.  กำรสร้ำงองค์กรบรูณำกำรกำรจดักำรภยัพิบติัเชงิรุก และสร้ำงแนวร่วมในกำรจัดกำรภยัพิบติั

ในระดับพื้นที่ โดยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรฝึกอบรม

ประชำชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้มีควำมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยชุมชนเอง ก่อนที่

หน่วยงำนภำยนอกจะเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือ ตำมหลักกำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกภัยพิบัติโดยอำศัย

ชุมชนเป็นฐำน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) 

 ๔.  ด้ำนกำรจดัระบบปฏบิตักิำรฉกุเฉนิ โดยจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรฉกุเฉนิและแผนส�ำรองของหน่วย

งำน มีกำรซักซ้อมเพื่อเตรียมควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ได้ทันต่อเหตุกำรณ์ มีกำรสื่อสำรและก�ำหนด

แนวทำงกำรประชำสมัพนัธ์ข่ำวสำรแก่ประชำชน จัดเตรียมระบบกำรแจ้งเตือนภยัและส่งสัญญำณเตือน

ภัยให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบล่วงหน้ำถึงภัยที่อำจเกิดขึ้น เพื่อให้สำมำรถเตรียมกำรป้องกัน

ชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยได้ทันเวลำ

 ๕.  สร้ำงกลไกควำมร่วมมือกำรจัดกำรภัยพิบัติในระดับชำติและภูมิภำคอำเซียน โดยส่งเสริม

บทบำทประเทศไทยด้ำนกำรบรหิำรจดักำรภัยพบิตัใินเวทอีำเซยีน ด้วยกำรผลกัดนักลไกกำรจดักำรควำม

เสีย่งจำกภยัพบิติัในประเทศสมำชิกอำเซยีน เพือ่พฒันำไปสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซยีนทีรู่ร้บั ปรบัตวั และ

ฟื้นกลับจำกภัยพิบัติได้อย่ำงรวดเร็ว ภำยใต้ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชำคม” 

 ๖.  ด้ำนเครื่องจักรกล ยำนพำหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และพลังงำน โดยจัดเตรียม

เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นให้พร้อมใช้งำนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย เช่น ติดตั้ง

เครื่องวัดปริมำณน�้ำฝน ติดตั้งไซเรน/เครื่องไซเรนแบบมือหมุน สร้ำงหอเตือนภัย เพื่อเป็นกำรเตรียมกำร

แจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ โดยอำสำสมัคร และเครือข่ำยเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับชุมชน

๓. การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)

  กำรปฏิบัติระหว่ำงเกิดภัย เป็นกำรเตรียมกำรที่จ�ำเป็นให้สำมำรถเผชิญและจัดกำรสำธำรณภัย

ที่เกิดขึ้น เพื่อให้กำรปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉินเป็นไปอย่ำงมีระบบ ชัดเจนและลดควำมสูญเสียจำก

สำธำรณภัยให้น้อยที่สุด

 ๑.  จัดต้ังศูนย์อ�ำนวยกำรเฉพำะกิจ เป็นกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๑๖ (๑) โดยผู้

อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรเฉพำะกิจ รับผิดชอบในกำรอ�ำนวยกำร ควบคุม ก�ำกับ ดูแล สั่งกำรใน

เหตกุำรณ์สำธำรณภยัทีเ่กดิขึน้ ซึง่มหีน่วยงำนทีป่ฏบิตักิำรร่วมกนัทัง้ภำครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น องค์กำรสำธำรณกุศล มูลนิธิและเครือข่ำย 
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 ๒.  กำรแจ้งเตอืนภัย เป็นกำรให้ข้อมลูหรอืแจ้งสถำนกำรณ์ทีจ่�ำเป็นต่อกำรรบัรูเ้กีย่วกบัอนัตรำย 

หรือเหตุกำรณ์สำธำรณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำให้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือคำดว่ำได้

รับผลกระทบ เพื่อให้เตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ และสำมำรถอพยพ เคลื่อนย้ำยไปสู่ที่ปลอดภัย

ได้ทันเวลำ มีชุดเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้ง ๗๖ จังหวัด สำยด่วนนิรภัย 

(Call Center) ๑๗๘๔ ชุดเผชิญสถำนกำรณ์วิกฤติ (ERT) ประจ�ำศูนย์ ปภ.เขต และส่วนกลำง และทีม

หนึ่งต�ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)

 ๓.  กำรประกำศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึนในท้องท่ีใด หำกเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้

ด�ำเนนิกำรประกำศให้ภยัพบัิตนิัน้เป็นภยัพบัิตกิรณฉุีกเฉิน ตำมหลกัเกณฑ์ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั

ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้เขเพิ่มเติม 

ข้อ ๑๖ (๑) กรณีเกิดในกรุงเทพมหำนคร ให้เป็นอ�ำนำจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

(๒) กรณีเกิดในจังหวัดอื่น ให้เป็นอ�ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

 ๔.  กำรประสำนกำรปฏบัิตกิบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกำรเตรยีมกำรป้องกนัและบรรเทำ 

สำธำรณภยั และเป็นกำรประสำนกำรปฏบิตักิบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกำรจัดกำรกบัสำธำรณภยั 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนและขั้นตอนในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งเป็นกำร

ประสำนควำมร่วมมอืและ กำรบรูณำกำรร่วมกนั ภำยใต้พระรำชบญัญติัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. การฟื้นฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction)

 ๑. วำงระบบกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือเยียวยำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยบูรณำกำรข้อมูล

ควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน โดย

เฉพำะข้อมลูทีเ่กีย่วกบักำรด�ำรงชพี กำรเกษตร และส่ิงสำธำรณประโยชน์ เพ่ือพัฒนำเป็นฐำนข้อมลูควำม

เสยีหำยทีค่รอบคลมุทกุมติ ิส�ำหรบัใช้เป็นข้อมลูกลำงในกำรวำงแผนช่วยเหลือเยยีวยำผู้ประสบภยั ฟ้ืนฟู

พื้นที่ประสบภัย และซ่อมแซมสิ่งสำธำรณประโยชน์ รวมถึงพัฒนำกลไกกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มี

ควำมคล่องตัวทุกระดับ เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับกำรบรรเทำทุกข์อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และ

ครอบคลุมทุกพื้นที่

 ๒. น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยและกำรให้กำรช่วยเหลือผู้

ประสบภัยโดยเชือ่มโยงฐำนข้อมลูกำรจ่ำยเงนิช่วยเหลือส่ิงของส�ำรองจ่ำย (E–Stock) เพ่ือให้กำรแจกจ่ำย

สิ่งของและกำรจ่ำยเงินเยียวยำช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นระบบสอดคล้องกับสภำพควำมเดือดร้อนและ

ควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำเนินชีวิตขั้นพื้นฐำนของผู้ประสบภัย
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   ยุทธศำสตร์กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ แบ่งออกเป็น ๔ ยุทธศำสตร์ ๑๐ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

๑. การพัฒนา
องค์กรสู่การเป็น
องค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงใน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย

•	 หน่วยงำนภำยในท่ีมีศักยภำพสูงด้ำนกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย

•	 บุคลำกรท่ีมีสมรรถนะ ทักษะในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมืออำชีพ

•	 มีแหล่งเรียนรู ้ด ้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัยให้แก่บุคลำกร

•	 มีฐำนข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

•	 มีระบบกำรติดตำมข้อมูล ประเมินผล แผนงำน / 
โครงกำร

•	 สถำบันกำรศึกษำให้กำรสนับสนุนวิชำกำร งำน
วิจัย และควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรสำธำรณภัยมี
กำรบรูณำกำรควำมรูแ้ละงำนวจิยัในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

•	 มสีถำบนักำรดบัเพลงิและบรรเทำสำธำรณภยัเพือ่
เป็นแหล่งเรียนรู้ ในด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติใน
ระดับประเทศ

๑) เสริมสร้ำงศักยภำพองค์กร
 ในกำรป ้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย
๒) ผลักดันกำรจัดตั้งสถำบัน
 ก ำ ร ดั บ เ พลิ ง แ ล ะบ ร ร เ ท ำ

สำธำรณภัย เพื่อเป ็นแหล ่ง 
เรียนรู้กำรจัดกำรภัยพิบัติ

๒. การเพิ่มขีดความ
สามารถ 
ในการบูรณาการ
การบริหาร
จัดการ
สาธารณภัยใน
ระดับประเทศ

•	 มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเชื่อม
ต่อข้อมูล ติดต่อสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำร
สำธำรณภัย ในระดับประเทศ 

•	 จัดตั้งองค์กรปฏิบัติ ระบบบัญชำกำรสำธำรณภัย
มีประสิทธิภำพ และมีเอกภำพในกำรบริหำร
จัดกำร สำธำรณภัย

•	 องค์กรเครือข่ำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
เข้ำมำร่วมด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

•	 พัฒนำระบบบริกำรจัดกำรเครื่องจักรกล เครื่อง
มือ อุปกรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยมี
ประสทิธภิำพสงู และมคีวำมพร้อมในกำรป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภัย

•	 มีกำรฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

๑) จัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 
 กองบัญชำกำร กองอ�ำนวยกำร 
 กองอ�ำนวยกำรป ้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยในเขตพื้นที่
ให้มีมำตรฐำน

๒) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
เครือข ่ำยในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

๓) ปรับปรุงกลไกกำรเฝ้ำระวังและ
เตือนภัยให้มีประสิทธิภำพได้
มำตรฐำน

๔) เพิ่มขีดควำมสำมำรถให ้กับ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำร
บริหำรจัดกำรสำธำรณภัย
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๓. การส่งเสริม
ความร่วมมือ
ระหว่างเครือ
ข่ายในการ
พัฒนาศักยภาพ
การบริหาร
จัดการ
สาธารณภัยใน
ระดับพื้นที่

•	 หน่วยงำนเครือข่ำยเป็นศูนย์กลำงในกำรให้ควำม
รู้ และสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

•	 หน่วยงำนเครือข่ำยมีกำรบูรณำกำรกำรบริหำร
จัดกำรสำธำรณภัยในกำรด�ำเนินกำรระหว่ำงกัน

แสวงหำและพัฒนำควำมร่วมมือ 
กับหน่วยงำน และ/หรือสถำบัน 
กำรศึกษำ และสถำบันที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำง องค์กรเอกชน
และภำคประชำชน เพื่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพของเครือข่ำยระดับพื้นที่

๔. การพัฒนาระบบ
การสงเคราะห์  
ผู้ประสบภัยตาม
มาตรฐาน

•	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ส�ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดัมแีผนและ
ระบบระดมก�ำลงั ทรพัยำกรเข้ำปฏบิตังิำนในพืน้ที่
เกิดภัยพิบัติ

•	 หน่วยงำนเครือข่ำยใหค้วำมรว่มมอืในกำรจดักำร
สำธำรณภัยในขณะเกิดภัยและภำยหลังภัยผ่ำน
พ้นไป

๑) จดัท�ำแผนและระบบระดมก�ำลัง 
ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้
เกิดภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒) พัฒนำระบบกำรฟ ื ้นฟูพื้นที่
ประสบภัยแบบเฉพำะหน้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๓) ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   แผนกำรด�ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๑.  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในระดับพ้ืนที่ ให้ผู้อ�ำนวยกำรในแต่ละระดับใช้ป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกลไกในกำรก�ำหนดกรอบแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำ

อย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วนตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทำงปฏิบัติ

 ๒.  ก�ำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งกำรรณรงค์ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอัคคีภัย  

ภำยใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมำท”

 ๓.  กำรบูรณำกำรภำคีเครือข่ำยเพื่อขับเคล่ือน “วำระแห่งชำติด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน”  

ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน

 ๔.  กำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนคลังข้อมูลสำธำรณภัยแห่งชำติ และกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง

หน่วยงำนภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรตัดสินใจ และบริหำรจัดกำร

สำธำรณภัยส�ำหรบั ผูบ้ญัชำเหตกุำรณ์ทกุระดบั โดยเฉพำะกองบญัชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

แห่งชำติ

 ๕.  กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยทำงน�้ำและทำงทะเล เน้นกำรบูรณำกำรด้ำนแผนงำนและ 

กำรปฏิบตักิำรแบบมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วน โดยเฉพำะกำรฝึกซ้อมแผนของฝ่ำยพลเรอืนและฝ่ำยทหำร
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 กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรสำธำรณภัยเชิงรุก อีกทั้งนโยบำยเน้นหนักปีงบประมำณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้ก�ำหนดให้มีกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนคลังข้อมูล

สำธำรณภัยแห่งชำติ และกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

เพือ่เป็นเครือ่งมือในกำรบรหิำรจดักำรสำธำรณภยัส�ำหรบัผูบ้ญัชำกำรเหตกุำรณ์ทกุระดบั โดยเฉพำะกอง

บญัชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำต ิในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมป้องกนัและบรรเทำ

สำธำรณภัย จึงได้จัดท�ำโครงกำรบูรณำกำรระบบเชื่อมโยงคลังข้อมูลสำธำรณภัยแห่งชำติ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือทบทวนกำรเชือ่มโยงข้อมลูทีม่อียูใ่นระบบคลงัข้อมลูสำธำรณภยัแห่งชำตทิีไ่ด้ด�ำเนนิกำร

ไว้แล้วและเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำร พร้อมทั้งพัฒนำปรับปรุงระบบงำนต่ำงๆ ให้มี

ประสิทธิภำพมำกข้ึน สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน ทั้งในด้ำนกำรเชื่อมโยงข้อมูล  

กำรประมวลผลข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรน�ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศเชิงลึกในมิติต่ำงๆ ส�ำหรับ

ใช้สนบัสนนุกำรจดักำรสำธำรณภยัเฉพำะด้ำนภำยในห้องบญัชำกำร (War Room) เช่น ข้อมลูสำรสนเทศ

สนับสนุนระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกร ข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุน 

กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น โดยมีกำรด�ำเนินกำร ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

 ๑)  การเชือ่มโยงข้อมลูสาธารณภยัจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เป็นกำรเชือ่มโยงข้อมลูด้ำนต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภัย เข้ำมำรวมเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ประกอบด้วยข้อมูลภำยใน

กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ข้อมลูจำกหน่วยงำนภำยนอก และข้อมลูจำกหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 ๒)  การวเิคราะห์ข้อมลู เป็นกำรน�ำข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรเชือ่มโยงข้อมลูสำธำรณภยัจำกหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง มำท�ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ และออกแบบกำรน�ำเสนอข้อมูลในมิติต่ำงๆ เพ่ือตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้งำนในแต่ละระดับ เช่น สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ ์

ในแต่ละระดับของสำธำรณภัย เจ้ำหน้ำที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชำชน โดยเสนอผ่ำนช่องทำง

ที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

 ๓) การจัดหาข้อมูลเข้าสู่ระบบและการน�าไปใช้งาน เป็นกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้ได้ข้อมูล

สำรสนเทศที่มีคุณภำพเข้ำสู่ระบบ และสำมำรถน�ำไปใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีเป้ำหมำยให้ระบบ

คลงัข้อมลูสำธำรณภัยแห่งชำต ิสำมำรถน�ำเสนอข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรเชือ่มโยงข้อมลู ทัง้ในรปูแบบของข้อมลู

ทีย่งัมไิด้วเิครำะห์และประมวลผล (ข้อมลูดบิ) และข้อมลูทีผ่่ำนกำรวเิครำะห์และประมวลผลแล้ว ส�ำหรับ

ใช้สนับสนุนกำรน�ำเสนอข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจภำยในห้องบัญชำกำร (War Room) ในแต่ละระดับของ

สำธำรณภัย พร้อมทั้งกำรน�ำเสนอข้อมูลผ่ำนช่องทำงที่หน่วยงำนอื่นๆสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ได้  

ตลอดจนน�ำเสนอข้อมูลให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

 แนวควำมคิดออกแบบพัฒนำระบบ ในส่วนของกำรก�ำหนดโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม 

(Solution Architect) ของระบบ เพือ่ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้งำนระบบ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ดังแสดงในแผนภำพด้ำนล่ำง
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   แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน
 

 แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

 - หนังสือรำชกำร 

 - กำรประชุมคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร / กำรสัมมนำ

 - รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 - โทรศัพท์/โทรสำร/วิทยุสื่อสำร 

 - กำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เอกสำรแผ่นพบั กำรแพร่ภำพทำงสถำนโีทรทศัน์ เป็นต้น 

 - กำรสัมภำษณ์ประชำชนในพื้นที่ที่เกิดผลกระทบ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

 - กำรลงพืน้ทีเ่พือ่ท�ำควำมเข้ำใจกับผูบ้รหิำรของหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง ผูน้�ำชุมชน ประชำชนในพืน้ท่ี

 - กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรเว็บไซด์ www.disaster.go.th
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   ภำยในองค์กรมีแนวทำงในกำรเรียนรู้ขององค์กรและมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้

การด�าเนินการ กิจกรรม

การฝึกอบรม / สัมมนา วทิยำลยัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั มภีำรกจิโดยตรง ในกำรด�ำเนนิโครงกำร

ฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน โดยมีหลักสูตรกำรฝึกอบรมส�ำหรับ 

ผู้บริหำร ผู้ปฏิบัติงำน และวิทยำกร ซึ่งมีกิจกรรม ประกอบด้วย กำรบรรยำย  

และอภิปรำยให้ควำมรู้ กำรระดมสมองแลกเปลีย่นเรยีนรู ้กำรสำธติ กำรฝึกปฏบิตัิ 

กำรศกึษำดงูำน และสือ่เรยีนรูใ้นกำรฝึกอบรม

การจัดท�าคู่มือ / เอกสาร/ 

การรณรงค์

เสริมสร้างจิตส�านึกด้าน

ความปลอดภัย/

การประชาสัมพันธ์

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ได้ด�ำเนินกำร ดังนี้

- กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติผ่ำนกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ 

ช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ 

- กำรป้องกันภัยพิบัติเชิงรุก และกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้ำง 

ภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน

- กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปลูกจิตส�ำนึกและสร้ำงควำมตระหนัก 

ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมถึงกำรท�ำหน้ำที่สนับสนุน 

กำรบริหำรกำรสื่อสำรและกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรในภำวะฉุกเฉิน

- ใหบ้รกิำรขอ้มลูขำ่วสำรดำ้นกำรปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยัไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง

- รณรงค์เสริมสร้ำงจิตส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยของหน่วยงำนภำครัฐ และ 

ภำคเอกชนให้มีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ มีห้องสมุดกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเอกสำร 

ทำงวิชำกำร ให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม

การเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ

ผ่านเว็บไซต์

จัดท�ำข้อมูลควำมรู้ทำงวิชำกำรของหลักสูตรกำรฝึกอบรมและข้อมูลองค์ควำมรู้ 

ทีเ่กีย่วขอ้งทำงดำ้นสำธำรณภยั ผำ่นเวบ็ไซต ์กรมปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั



 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวง
มหำดไทย จัดตั้งขึ้นตำมนโยบำย กำรปฏิรูประบบรำชกำรของรัฐบำลที่ได้มีกำร
ปรบัปรงุโครงสร้ำงส่วนรำชกำรต่ำงๆ ตำมพระรำชบญัญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งถือเป็นกำรปฏิรูประบบรำชกำรครั้งส�ำคัญครั้งหนึ่งของ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดแบ่งภำรกิจของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ให้มีเจ้ำภำพ
รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยแยกภำรกิจ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ออกจำกกรมกำรปกครอง มำจัดต้ังเป็นกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นโดยกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.
๒๕๔๕ เมือ่วนัที ่๙ ตลุำคม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก�ำหนดภำรกจิอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละโครงสร้ำง
ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นให้เป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำง มีหน่วยงำน
ในสังกัด จ�ำนวน ๓ ส�ำนัก ๑ สถำบัน ๖ กอง และมีหน่วยงำนในสังกัดรำชกำรส่วน
กลำงซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำค จ�ำนวน ๗๕ จังหวัด ต่อมำได้มีกำรประกำศใช้กฎ
กระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย 
พ.ศ.๒๕๕๑ โดยก�ำหนดภำรกิจอ�ำนำจหน้ำที่และโครงสร้ำงของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นให้มีหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง จ�ำนวน ๓ ส�ำนัก ๑ 
สถำบัน ๖ กอง และก�ำหนดให้มี“รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค”โดยจัดตั้ง “ส�ำนักงำน
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด” ขึ้นในทุกจังหวัดเพื่อท�ำหน้ำที่ประสำนงำนและ
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะตัวแทนของกรมในรำชกำรส่วนภูมิภำค และสนับสนุนงำนตำม
อ�ำนำจหน้ำทีข่องผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัและนำยอ�ำเภอในกำรก�ำกบัดแูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่
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พันธกิจ/หน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ

๑.  ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒.  สง่เสรมิและสนบัสนนุในกำรจดัท�ำ ประสำน และบรูณำกำรแผนพฒันำทอ้งถิน่ และวำงระบบในกำรตดิตำมและ

ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น

๓.  ด�ำเนินกำรจัดท�ำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้ค�ำ

ปรึกษำ แนะน�ำ และก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.  ก�ำหนดแนวทำงและจัดท�ำมำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น

๕.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรพัสดุกำรจัดเก็บรำยได้ 

และกำรประกอบกิจกำรพำณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง วำงระบบตรวจสอบระบบกำรเงินกำร

บัญชี และกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.  ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะและกำรศึกษำในอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

๗.  ก�ำหนดแนวทำง วำงระบบ และสร้ำงตัวช้ีวัดเพื่อเป็นมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตลอดจนก�ำกับ ดูแลให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

๘.  ส่งเสริมภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐.  พัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม

๑๑.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของกรมหรือตำมที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี 

 มอบหมำย

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :

ยกระดับขีดควำมสำมำรถของ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินให้มี

สมรรถนะสูง

๑. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นสำมำรถพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยและ

นวตักรรมมำใช้ในกำรส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่

๒. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีควำมพร้อมเชิงรุกในกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซยีน

๓. กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่สำมำรถส่งเสิรมสนบัสนนุองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ให้สำมำรถปฏบิตังิำนตำมอ�ำนำจหน้ำทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

๔. ผูร้บับรกิำรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ได้รบั

บรกิำรให้ค�ำแนะน�ำปรกึษำ (Consult) ประสำนและสนบัสนนุ (Facilitate) 

อย่ำงมมีำตรฐำนและทนัควำมต้องกำร

๕. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กำรที่มีสมรรถนะสูง (HPO:High 

Performance Organization)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :

เพ่ิมประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำร

ให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ตอบสนองควำมต้องกำร

ของประชำชน

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่

๒. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน

บุคคลและกิจกำรสภำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินตำมหลักธร

รมำภิบำล

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำร

สภำตำมหลักธรรมำภิบำล

๒. บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำร

เงินและกำรคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินให้มีอิสระและพ่ึงพำ

ตนเองได้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระและศักยภำพในกำรบริหำรงำนกำรเงิน

และกำรคลังให้พึ่งพำตนเองได้

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ที่สำมำรถจัดเก็บเองต่อรำยได้ทั้งหมด

เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ :
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
สำธำรณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในกำรพัฒนำประเทศ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมสำมำรถในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

ให้ตรงกับ ควำมต้องกำรของประชำชน ทั้งภำรกิจที่ด�ำเนินกำรเอง ภำรกิจ

ถ่ำยโอน และภำรกิจที่ริเริ่มใหม่

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพื่อ

สนบัสนนุกำร ขบัเคล่ือนยทุธศำสตร์ประเทศ และมคีวำมพร้อมสู่ประชำคม

อำเซียน

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำคีเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมระบบกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองแบบร่วมมือกัน
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ค่านิยม 

“ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง”

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีส่�าคญัทีก่รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จะต้องยดึปฏบัิติ
ในการด�าเนินการส่งมอบบริการหลัก

 กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่เป็นหน่วยงำนสังกดักระทรวงมหำดไทย มกีฎหมำย กฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติในกำรด�ำเนินภำรกิจ ดังนี้

	 •	 รฐัธรรมนญูแห่งรำชกำรอำณำจกัรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเฉพำะในหมวด ๕ นโยบำยพ้ืนฐำนแห่ง

รัฐและหมวด ๑๔ กำรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 •	 พระรำชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๒

	 •	 พระรำชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

	 •	 พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ (มำตรำ ๕๒)

	 •	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการให้บริการหรือส่งมอบงาน

 ในกำรด�ำเนนิกำรตำมภำรกจิอ�ำนำจหน้ำทีข่องกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่เพ่ือส่งเสริมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเข้มแข็งอย่ำงยัง่ยนื มกีำรบรหิำรจดักำรทีด่ใีห้สำมำรถจดับรกิำรสำธำรณะทีม่คีณุภำพ

ให้แก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติรำชกำรที่มี 

ควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่นๆ ในภำรกิจหลัก โดยมีข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน และ

มีแนวทำง/วิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน ดังนี้

ส่วนราชการ บทบาทในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก�าหนดที่ส�าคัญ แนวทาง/วิธีการสื่อสาร

๑. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรกระจำยอ�ำนำจให้

แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

จดัสรรรำยไดใ้หแ้กอ่งคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตำมหลักเกณฑ์กำร

จัดสรรรำยได้ที่ก�ำหนดไว้และ

ด�ำเนินกำรตำมแผนและขั้นตอน

กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้อง กับหลัก

กำรกระจำยอ�ำนำจ

ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ประสำนงำนและติดต่อ 

สื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ

รำชกำรกำรประชุมร่วม

กันโทรศัพท์ โทรสำร 

และ e-mail
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ส่วนราชการ บทบาทในการปฏิบัติงานร่วมกัน ข้อก�าหนดที่ส�าคัญ แนวทาง/วิธีการสื่อสาร

๒. ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

มหำดไทยและกรมกำร

พัฒนำชุมชน

ประสำนและบูรณำกำรท�ำงำน 

ในกำรพฒันำเทศบำลและองค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลให้น�ำแผนชมุชน

มำสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น

-  สอดคล้องตำมหลัก

เกณฑ์/ขั้นตอนกำร

ท�ำแผนชุมชน

-  สอดคล้องตำมแผน

 กำรพัฒนำระบ

ต่ำงๆ     เช่นระดับ

ชำติ ระดับจังหวัด

 - สอดคล้องควำม  

   ต้องกำรของ

   ประชำชนในพื้นที่

ประสำนงำนและติดต่อ 

สื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ

รำชกำรกำรประชมุร่วมกนั 

โทรศัพท์ โทรสำร และ 

e-mail

๓. ส่วนรำชกำรและหน่วย

งำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรส่งเสริมกำรบริหำร

จั ด ก ำ ร ข อ ง อ ง ค ์ ก ร 

ปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

เช่น ส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริม 

สุขภำพ 

ถ่ำยโอนภำรกิจและทรัพยำกร 

กำรบริหำรจัดกำร

สอดคล ้องกับ เป ้ ำ

ห ม ำ ย  ต ำ ม แ ผ น 

และขั้นตอนกำรกำร 

กระจำยอ�ำนำจ ให้แก่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ประสำนงำนและติดต่อ 

สื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ

รำชกำรกำรประชุมร่วม

กัน โทรศัพท์ โทรสำร 

และ e-mail

๔. สถำบันกำรศึกษำและ

หน ่ ว ย ง ำนต ่ ำ ง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ

วิจั ย เ พ่ือ พัฒนำ กำร

บริหำรจดักำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของ

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น

ตลอดจนกำรพัฒนำรูปแบบและ

ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำร

รำชกำรทัง้ส่วนกลำงส่วนภมูภิำค 

และส่วนท้องถิ่น

เชือ่ถือได้และสอดคล้อง

กบัสภำวกำรณ์ /รปูแบบ

ควำมสัมพนัธ์ของกำร

บรหิำรรำชกำร แผ่นดนิ

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ประสำนงำนและติดต่อ 

สื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ

รำชกำรกำรประชมุร่วมกนั 

โทรศัพท์ โทรสำร และ 

e-mail

   กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

 ผูร้บับรกิำรหลกัของกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ ประกอบด้วย ๔ กลุม่ ได้แก่ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคประชำชนและส่วนรำชกำรที่ร้องขอให ้

กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ินตรวจสอบกำรบรหิำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยผูร้บับรกิำร

แต่ละกลุม่จะมคีวำมต้องกำรและควำมคำดหวงัต่อกำรให้บรกิำรของกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ และ

แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ดังนี้
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กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: จะได้

รับบริกำรกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ 

เกีย่วกบัระเบยีบ กฎหมำย หลกัเกณฑ์

ในด้ำนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  

กำรเงินกำรคลัง และกำรบริหำร

จดักำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ไดร้บัค�ำปรกึษำแนะน�ำทีถ่กูตอ้ง

แมน่ย�ำและทนัตอ่ควำมตอ้งกำร

ติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ รำชกำร 

(รวมถงึตดิตอ่ทำงไปรษณยี)์ โทรศพัท ์

โทรสำร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด

กำรติดต่อด้วยตนเอง และกำร

ประชุม

๒. บุ คล าก รของอ งค์ ก รปกครอ ง  

ส่วนท้องถิ่น : จะได้รับบริกำรเกี่ยว

กับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะ 

ที่ จ� ำ เป็ นต่ อกำรปฏิบั ติ ง ำนของ

บุคลำกรส่วนท้องถ่ิน และได้รับกำร

บริกำรด้ำนค�ำปรึกษำแนะน�ำเก่ียวกับ

สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของตนเอง

- ได้รับกำรพัฒนำและฝึกอบรม

ที่มีมำตรฐำนตรงตำมควำม

ต้องกำรและควำมจ�ำเป็นใน

กำรฝึกอบรม 

- ได้รับค�ำปรึกษำแนะน�ำที่ถูก

ต้องแม่นย�ำ ทันต่อควำม

ต้องกำร และอย่ำงมีอัธยำศัย

ไมตรี

ตดิตอ่สือ่สำรผำ่นทำงหนงัสอืรำชกำร

(รวมถงึตดิตอ่ทำงไปรษณยี)์  โทรศพัท ์

โทรสำร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด

กำรติดต่อด้วยตนเอง กำรประชุม

สัมมนำ กำรจัดฝึกอบรม

๓. ประชาชนที่ร้องขอให้กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น: จะได้รับบริกำรในรูปแบบ

ของผลกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้

ร้องขอให้กรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่นด�ำเนินกำรตรวจสอบ 

กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่

จะต้องตอบสนองควำมต้องกำร

ของประชำชนผู้ร้องขออย่ำงถูก

ต้อง โปร่งใส และและอย่ำงมี

อัธยำศัยไมตรี

ตดิตอ่สือ่สำรผำ่นทำงหนงัสอื รำชกำร

(รวมถงึตดิตอ่ทำงไปรษณยี)์ โทรศพัท ์

โทรสำร เวบ็ไซต ์เวบ็บอรด์ กำรตดิตอ่

ด้วยตนเอง 

๔. ส่วนราชการอื่นที่ร้องขอให้กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น: จะได้รับบริกำรในรูปแบบ

ของผลกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ส่วนรำชกำรนั้นๆ ได้ร้องขอให้กรมส่ง

เสริมกำรปกครองท้องถิ่นด�ำเนินกำร

ตรวจสอบ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้อง

ถ่ินจะต้องตรวจสอบและแจ้ง

ข้อมูลตำมที่ส่วนรำชกำรร้อง

อย่ำงถูกต้องและทันตำมระยะ

เวลำที่ก�ำหนด

ตดิตอ่สือ่สำรผำ่นทำงหนงัสอืรำชกำร

(รวมถงึตดิตอ่ทำงไปรษณยี)์ โทรศพัท ์

โทรสำร e-mail เว็บไซต์ เว็บบอร์ด 

กำรติดต่อด้วยตนเอง และกำรประชมุ
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 ส�ำหรบักลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ประกอบด้วย ๔ กลุม่ ได้แก่ ภำคประชำชน ส่วนรำชกำร/องค์กร

ภำครฐั/รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนเอกชน/บรษิทั/องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่ำงประเทศ โดยผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสยีแต่ละกลุม่จะมคีวำมต้องกำรและควำมคำดหวงัต่อกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ และแนวทำง

และวิธีกำรสื่อสำรกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางและวิธีการสื่อสาร

๑.  ภาคประชาชน: จะมีส่วนได้ส่วนเสีย

ในกรณีที่กรมส่งเสริมกำรปกครอง 

ท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในกำรบริหำรงำนและ

กำรตรวจสอบกำรบรหิำรงำนขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรน�ำควำมคิดเห็นและควำม

ต้องกำรของประชำชนมำประกอบ

กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำร

บริหำรจัดกำรและกำรจัดบริกำร

สำธำรณะที่ มี คุณภำพให้ แก่

ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ

รำชกำร (รวมถึงติดต่อทำงไปรษณีย์) 

โทรศัพท์ โทรสำร e-mail เวบ็ไซต ์

เว็บบอร์ด กำรติดต่อด้วยตนเอง 

และกำรประชุม

๒. ส่ ว น ร า ช ก า ร / อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ /

รัฐวิสาหกิจ: จะมีส่วนได้ส่วนเสียใน

กรณี ให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ลสำรสน เทศ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำร

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปกครองท้องถ่ิน 

และยังมีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ินในด้ำนกำรให้กำร

สนับสนุนส่วนรำชกำรหรือองค์กรนั้นๆ

ในกำรบรรลเุปำ้หมำยขององคก์รในกำร

ด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

- ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูก

ต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ

ครอบคลุมเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง

- ควำมร่วมมือและกำรประสำน    

งำนกับกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ

รำชกำร (รวมถึงติดต่อทำงไปรษณีย์) 

โทรศัพท์ โทรสำร e-mail เวบ็ไซต ์

เว็บบอร์ด และกำรประชุม

๓. หน่วยงานเอกชน/บริษัท/องค์กร

เอกชน: จะมีส่วนได้ส่วนเสียในกรณี

ได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน

ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 

(ซึ่งเป็นผู้รับบริกำรของกรมฯ) เช่น 

กำรติดต่อกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เกี่ ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ,  

กำรช�ำระภำษ,ี กำรขออนญุำตกอ่สรำ้ง ฯลฯ

กำรส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นมีระบบกำรบริหำร

จั ดกำรและกำร ให้บริ ก ำรที่ มี

คุณภำพ มมีำตรฐำน และ ตอบสนอง

ต่ อควำมต้ อ งกำร ได้ อย่ ำ งมี  

ประสิทธิภำพ

ติดต่อส่ือสำรผ่ำนทำงหนังสือรำชกำร 

( รวม ถึ ง ติด ต่อทำ ง ไปรษณี ย์ ) 

โทรศัพท์ โทรสำร e-mail เวบ็ไซต ์

เว็บบอร์ด และกำรประชุม
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางและวิธีการสื่อสาร

๔. องค์กรระหว่างประเทศ:จะมีส่วนได้ 

ส่ ว น เ สี ย ในกรณี ใ ห้ บ ริ ก ำ รข้ อ มู ล

สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

จัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปกครอง

ท้องถิ่น และยังมีส่วนได้ส่วนเสียกับ 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในด้ำน

กำรให้กำรประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ  

ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำร

บรหิำรจัดกำรและกำรบรกิำรสำธำรณะดว้ย

- ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูก

ต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ

ครอบคลุมเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง

-  ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำน

   กบักรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้ง

ถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงหนังสือ

รำชกำร(รวมถึงติดต่อทำงไปรษณีย์) 

โทรศัพท์ โทรสำร e-mail เวบ็ไซต ์

เว็บบอร์ด และกำรประชุม

   ควำมท้ำทำยต่อองค์กร

สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 สภาพการแข่งขันภายในประเทศ:

 จำกกำรท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีภำรกิจอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุน  

โดยกำรพฒันำและให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มคีวำมเข้มแขง็และมกีำรจดับรกิำร

สำธำรณะทีม่คีณุภำพให้แก่ประชำชนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยส่วนหนึง่ของภำรกจิทีจ่ะต้องด�ำเนนิกำร

คอื กำรส่งเสรมิกำรจดัแผนชมุชนโดยกระบวนกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในเขตพืน้ทีข่ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงมี“กรมกำรพัฒนำชุมชน”ซึ่งมีภำรกิจอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และ

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกด้วยกระบวนกำรแผนชุมชน 

เป็นหน่วยงำนเทียบเคียงผลด�ำเนินกำร เนื่องจำกเป็นกรมที่มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร 

จัดท�ำแผนชุมชนเช่นเดียวกันและเป็นส่วนรำชกำรที่อยู่ภำยใต้กลุ่มภำรกิจด้ำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหำดไทยเช่นเดียวกันกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

 สภาพการแข่งขันภายนอกประเทศ :

 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ 

ในประเทศอื่นที่มีบทบำทภำรกิจกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้วิทยำกำรด้ำนกำรส่งเสริม

กำรปกครองท้องถ่ินท่ีประสบควำมส�ำเร็จท้ังในมิติของกลุ่มประเทศประชำคมอำเซียนและมิตินำนำชำติ 

เพื่อน�ำมำปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น และยกระดับขีดสมรรถนะขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นของไทย ให้สำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน
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   ปัจจัยส�ำคัญและปัจจัยแวดล้อม

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสบความส�าเร็จเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

 - ผูบ้รหิำรของกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่ให้ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสรมิกำรจดัท�ำแผนชมุชน

และกำรน�ำแผนชุมชนสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น โดยกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

 - มีกำรก�ำหนดให้กำรส่งเสริมกำรจัดท�ำแผนชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์ของกรม

 - มีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรจดัท�ำแผนชมุชนให้ผูร้บับรกิำร (บคุลำกรของเทศบำลและองค์กำร

บริหำรส่วนต�ำบลทุกแห่ง)และสนับสนุนกำรน�ำแนวทำงไปปฏิบัติ

ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 - เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

 - เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)

 - เป้ำหมำยกำรพัฒนำระบบรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย  

(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)

 - กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

แนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรเปลี่ยนควำมรู้ 

ในองค์กร ดังนี้

 ๑) กำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ของบุคลำกรในองค์กร (Training)

 ๒) กำรส่งบุคลำกรไปฝึกอบรม/สมัมนำกบัหน่วยงำนหรอืผู้เชีย่วชำญภำยนอก เช่น โรงเรยีนนำยอ�ำเภอ 

วิทยำลัยนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหำดไทย สถำบันพระปกเกล้ำ ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ส�ำนักงำน ก.พ. 

เป็นต้น

 ๓)กำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีโอกำสในกำรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี/ปริญญำโท โดยไม่ม ี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำเล่ำเรียน

 ๔) กำรจัดท�ำระบบกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง (On the Job Training) และระบบ 

กำรสอนงำน (Coaching) เพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนเดิมและผู้มำรับงำนใหม ่

ในแต่ละหน่วยงำน

 ๕) กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน (Job Rotation) เพื่อให้บุคลำกรให้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์  

และทักษะในกำรท�ำงำนที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น

 ๖) กำรจัดท�ำชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ระหว่ำงบุคลำกรที่รับผิดชอบ

กำรปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกัน และน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
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 ๗) กำรจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เพ่ือให้ผู้ท่ีมีควำมช�ำนำญในกำรปฏิบัติงำน

แต่ละด้ำน ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ขั้นตอน และมำตรฐำนในกำรท�ำงำนออกมำเป็นแนวทำงในกำร 

ปฏิบัติงำนให้กับผู ้ที่มำรับงำนใหม่ และเป็นเคร่ืองมือประกอบกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนและ 

กำรสอนงำน

 ๘) กำรจัดให้มีกระดำนเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Webboard) ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรให้สะดวกมำกยิ่งขึ้น

 ๙) กำรจัดให้มีห้องสมุดประจ�ำองค์กร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้บุคลำกร 

สำมำรถศึกษำและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

 ๑๐) กำรจัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่องค์ควำมรู้รูปแบบต่ำงๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์  

วำรสำร เป็นต้น



ผลการขบัเคลือ่นงานทีส่�าเรจ็ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่วนที่ ๒
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของ
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ปี ๒๕๕๗

โดย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.

   ๑. ความเป็นมา 

 ปลดักระทรวงมหำดไทย ได้อนมุตัโิครงกำรเสรมิสร้ำง

ควำมเข้มแข็งให้กับเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  

ปี ๒๕๕๗ ระหว่ำงวันที่ ๒๒-๒๓ กันยำยน ๒๕๕๖ ณ  

จังหวัดเพชรบุรี ให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงมหำดไทย โดยน�ำหลักกำรตำมกรอบกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ส่วนรำชกำรน�ำไปใช้ในกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองที่ครอบคลุมภำพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล มุ่งเน้นให้หน่วยงำนรำชกำรปรับปรุงองค์กำร 

อย่ำงรอบด้ำนและต่อเนื่อง โดยให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีกำรประเมิน 

กำรก�ำหนดควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำมนิยมชมชอบ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และกำรก�ำหนด

ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ

  ๒. หลักการและเหตุผล

 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรและให ้

หน่วยงำนรำชกำรใช้ในกำรประเมนิองค์กำรด้วยตนเองทีค่รอบคลมุภำพรวมในทกุมติ ิเพือ่ยกระดบัคณุภำพ  

กำรบรหิำรจดักำรให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล โดยมุง่เน้นให้หน่วยงำนรำชกำรปรบัปรงุองค์กำรอย่ำงรอบ

ด้ำนและต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลผลิตและบริกำร ท่ีมีคุณค่ำสอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง

ของผูร้บับรกิำรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ส�ำนักงำนปลดักระทรวงมหำดไทย ให้ควำมส�ำคญักบัควำมต้องกำร 

ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริกำร 
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   ๓. วัตถุประสงค์ 

 เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงผูใ้ห้บริกำรและผู้รับบริกำร รวมท้ังรับฟังปัญหำ ควำมต้องกำร

และควำมคำดหวังกับกลุ่มผู้รับบริกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เครือข่ำย และร่วมกันบ�ำเพ็ญประโยชน์  

เพื่อสนับสนุนดูแลสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่อาจได้รับผลกระทบ

จากการด�าเนินงานของส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   ๔. กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มเป้ำหมำย จ�ำนวน ๙๐ คน จำกผู้แทนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส�ำนักงำน 

ปลัดกระทรวงมหำดไทย ประกอบด้วย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรมในสังกัด มท. อปท./กลุ่มผู้น�ำท้องถิ่น 

ผู้รับบริกำรข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และส�ำนัก/กอง สป.มท.

   ๕. กิจกรรมการด�าเนินการ

  ๕.๑ การศึกษาดูงาน ณ 

บริษัทฟลำยนำวกรุ๊ป อ�ำเภอเมือง 

และโครงกำรชั่งหัวมัน ตำมพระ

รำชด�ำริ อ�ำเภอท่ำยำง  ในจังหวัด

เพชรบุรี เพื่อให้ผู ้ เข ้ำร ่วม กำร

สัมมนำ ฯ ได้ศึกษำแนวทำงกำร

ด�ำเนินงำนภำยใต้หลักคิดกำรม ี

ส่วนร่วม กำรท�ำงำนเป็นทีม และ 

กำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกัน 

  ๕.๒ การบ�าเพ็ญประโยชน์

ในพืน้ทีว่ดัไร่มะม่วง (พระรำชด�ำรสั) 

อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ

ร่วมดูแลสนับสนุนชุมชนและสังคม 

(Corporate Social Responsibility 

: CSR) 

ภาพบรรยากาศการปลูกป่า ของคณะศึกษาดูงานจาก

กระทรวงมหาดไทย ณ วัดไร่มะม่วง (พระราชด�ารัส)

 

ภาพบรรยากาศการปลูกป่า ของคณะศึกษาดูงานจากระทรวงมหาดไทย  
ณ วัดไร่มะม่วง (พระราชด�ารัส) 
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 ๕.๓ การสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่ำงบคุลำกรของส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย

และผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมทั้งรับฟังควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร  

ณ โรงแรมรอยัล พำวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   ๖. ผลที่ได้รับจากการด�าเนินสัมมนา

 ๖.๑  ด้านความสัมพันธ์ กลุ่มผู้รับบริกำร ที่ประกอบด้วย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรมในสังกัด 

กระทรวงมหำดไทย อปท./กลุ่มผู้น�ำท้องถิ่น ผู้รับบริกำรข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สร้ำงควำมคุ้นเคย  

และสร้ำงควำมสัมพันธ์ อันดีระหว่ำงผู้รับบริกำร และผู้ให้บริกำรจำกส�ำนัก/กอง ของส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงมหำดไทย เพื่อน�ำไปสู่กำรประสำนกำรด�ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๖.๒  ด้านเครือข่าย เกิดกำรขยำยเครือข่ำยเพิ่มเติมครอบคลุมไปยังจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด  

กรมในสงักดักระทรวงมหำดไทย อปท./กลุม่ผูน้�ำท้องถิน่ ผูร้บับรกิำรข้อมลู/ร้องเรยีน/ร้องทกุข์ เพือ่สร้ำง

ควำมเข็มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรจัดกำรภำครัฐ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำร 

ติดต่อสื่อสำร 

 ๖.๓  ด้านการท�างานเป็นทีม สร้ำงกำรท�ำงำนเป็นทีมระหว่ำงกลุ่มในกำรศึกษำดูงำนและกำร

เข้ำร่วมสัมมนำ ซึ่งแต่ละกลุ่ม/ทีมงำนท้ังภำยใน และภำยนอก กล่ำวคือกลุ่มส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

มหำดไทย กลุม่ผูแ้ทนกรมในสงักดักระทรวงมหำดไทย กลุม่ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุม่จงัหวดั/

กลุ่มจังหวัด และกลุ่มผู้รับบริกำรข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกำรท�ำงำนร่วมกัน คิดร่วมกัน วำงแผน 

ร่วมกัน สร้ำงพลังควำมเข้มแข็งให้ทีมงำน และควำมผูกพันและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิก 

ในกลุ่ม/ทีม เป็นอย่ำงดีซึ่งช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิผลและบรรลุเป้ำหมำย 

 ๖.๔  ด้านการดแูลชมุชนและสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) แยกเป็น ๒ ส่วน

  ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนที่ได้รับแนวคิดของกำรด�ำเนินงำนด้ำน CSR ของบริษัทฟลำยนำวกรุ๊ป 

ที่ดูแลชุมชนและสังคมเพื่อน�ำรูปแบบแนวคิดมำพัฒนำกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

มหำดไทย ได้แก่

 ๑)  กำรร่วมกับมหำวิทยำลัย และวิทยำลัยเทคนิคต่ำง ๆ จัดสอนหลักสูตรกำร  

ตัดเย็บและออกแบบเสี้อผ้ำ 

 ๒)  กำรเปิดโอกำสให้คนในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุสีมคัรเป็นพนกังำนของโรงงำ และ  

บริษัท ฟลำยนำวกรุ๊ป 

 ๓)  กำรเปิดโอกำสให้กับชุมชน กำรน�ำสินค้ำของชุมชนท้องถิ่นมำจ�ำหน่ำยใน  

เอำท์เลท โดยแต่ละแห่งจะมี “ร้ำนต้นกล้ำ” ขำยสินค้ำชุมชน และจ�ำหน่ำย

สินค้ำให้กับตรำผลิตภัณฑ์ “ดอยค�ำ” จำกโครงกำรหลวงอีกด้วย
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 ส่วนที่ ๒  เป็นกำรด�ำเนินงำนดูแลชุมชน (CSR) ของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  

ในกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ โดยกำรร่วมกันปลูกป่ำเพื่อป้องกันแนวไฟป่ำ เพื่อให้ชุมชนมีควำมปลอดภัย  

รวมทั้งชุมชน สังคมในพื้นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในดูแลรักษำป่ำ ต่อไป กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ดังกล่ำว

ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำมีควำมภำคภูมิใจในกำรร่วมกิจกรรมสนับสนุนชุมชน (CSR) 

 ๖.๕  ด้านการรบัฟังและเรยีนรูผู้ร้บับรกิาร รบัฟังควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำร

ที่มีต่อส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย เพื่อน�ำไปปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร และ

พัฒนำองค์กำรเพื่อสร้ำงผลผลิตและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำร

 ๖.๖  ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (KM) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ควำมคิด มุม

มอง ข่ำวสำร ข้อมลู ระหว่ำงกนัในกำรปฏบิตังิำนของแต่ละกลุม่/ทมี/หน่วยงำน/จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั เพือ่

น�ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ

 ๖.๗  ด้านความพอเพยีง เพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมสัมมนำเกดิแรงบนัดำลใจจำกกำรศกึษำดูงำนโครงกำร

ชั่งหัวมัน ตำมพระรำชด�ำริ เพื่อเป็นแนวทำงกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง

 ๖.๘  ด้านความพงึพอใจ ผูเ้ข้ำร่วมสมัมนำมคีวำมพึงพอใจในกำรจัดกจิกรรมในกำรสัมมนำฯ และ

กำรศึกษำดูงำน กำรอ�ำนวยควำมสะดวกจำกทีมงำนคณะผู้จัดกำรสัมมนำฯ ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ มีทัศนคติที่

ด ีและควำมตระหนกัในกำรสนบัสนนุดแูลชมุชนและสังคม และกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ ร่วมทัง้พัฒนำ ทกัษะ

ในกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมกลุ่มและกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนเป็นทีม และควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิง

กับกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรสัมมนำ ฯ โดยภำพรวมมีควำมพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๐ 

แผนภาพท่ี ๑  ภาพรวมความต้องการและความคาดหวังทีผู่ร้บับรหิารมต่ีอส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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   ๗. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

 ๗.๑  ควรจดัท�ำโครงกำรขยำยเครอืข่ำยกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัให้ครอบคลมุ 

๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ภำยในปี ๒๕๖๐  

 ๗.๒  ควรจดัให้มโีครงกำร/กจิกรรมรบัฟังควำมต้องกำร ควำมคำดหวงั และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 

ของผู้รับบริหำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือน�ำควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ฯ ไป

พฒันำและปรบัปรงุกระบวนกำรของหน่วยงำนในสงักดัส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย รวมทัง้เป็นกำร

สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน 

 ๗.๓  ควรจดัให้มโีครงกำร/กจิกรรมกำรดแูลชมุชนและสงัคม (Corporate Social Responsibility 

: CSR) ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย เป็นประจ�ำทุกปี 

เพื่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่ด�ำเนินกำร 

 ๗.๔  น�ำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรที่ได้รับจำกกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำม

เข้มแขง็ให้กบัเครอืข่ำยกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัของส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย 

ปี ๒๕๕๗ ให้ทกุส�ำนกั/กองของส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย ไปพฒันำและปรบัปรงุกระบวนกำรให้

บริกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรต่อไป 



ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรกระทรวงมหำดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗   67

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA)
กระบวนงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)

โดย กรมกำรปกครอง 

 ข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level Agreement : SLA)เป็นเอกสำรที่บันทึกข้อตกลง
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยกำรก�ำหนดขอบเขตของกำร 
ให้บริกำร ระดับกำรให้บริกำร (Level of Service) ขั้นต�่ำที่ยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร
เปรียบเสมือนพันธะสัญญำถึงระดับคุณภำพของบริกำรและควำมโปร่งใสที่ผู้ให้บริกำรมีให้แก่ผู้รับบริกำร 
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมกำรปกครองได้จดัท�ำข้อตกลงระดบักำรให้บรกิำร (Service Level 
Agreement : SLA) ในกระบวนงำนออกหนังสือผ่ำนแดนชั่วครำวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Border Pass : E-Border Pass) เป้ำมำยเพื่อจัดช่องทำงกำรให้บริกำรให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้รับบริกำร 
ลดระยะเวลำกำรรอคอยรับบริกำร และอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่มำรับบริกำรให้ได้รับ 
กำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว มำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเทศกำลท่ีมีประชำชนมำรับบริกำร 
เป็นจ�ำนวนมำก
 กรมกำรปกครองได้แจ้งให้อ�ำเภอที่เป็นจุดให้บริกำรออกหนังสือผ่ำนแดนชั่วครำวด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Border Pass : E-Border Pass)จ�ำนวน ๓ ด้ำนประเทศ คือ ด้ำนประเทศ
เมียนม่ำ และลำว รวมทั้งสิ้น ๑๗ แห่ง ด�ำเนินกำรจัดท�ำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร (Service Level 
Agreement : SLA) และติดประกำศให้ประชำชนทรำบ นอกจำกนี้ ได้ก�ำหนดให้อ�ำเภอแม่สำย  
จังหวัดเชียงรำย เป็นหน่วยงำนน�ำร่องในกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงช่องทำงกำรให้บริกำรจ�ำแนกประเภท
ตำมกลุ่มผู้ให้บริกำรเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑)  ประเภทผู้รับบริกำรรำยบุคคล
 ๒)  ประเภทผู้รับบริกำรเป็นหมู่คณะ 
 โดยประชำชนจะใช้เพยีงบัตรประจ�ำตวัประชำชน หรอืเอกสำรทีร่ำชกำรออกให้ทีม่เีลขประจ�ำตวั
ประชำชน ๑๓ หลักมำติดต่อขอรับบริกำร เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนจะท�ำกำรเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจำก 
ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครองเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและออกหนังสือ 
ผ่ำนแดนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) จำกระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ขอ พร้อมทั้งเก็บค่ำธรรมเนียม 
จ�ำนวน ๓๐ บำท ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน ๒ นำที
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    แผนผังขั้นตอนการให้บริการ

   ผลการด�าเนินงาน

 กำรด�ำเนินกำรปรบัปรงุช่องทำงกำรให้บรกิำรจ�ำแนกประเภทตำมกลุม่ผูใ้ห้บรกิำรเป็น ๒ ประเภท 

ของอ�ำเภอแม่สำย จงัหวดัเชยีงรำย สำมำรถลดระยะเวลำกำรรอยคอยของประชำชน โดยเฉพำะกลุม่ผูร้บั

บริกำรรำยบุคคล สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชนผู้มำรับบริกำร โดยมีผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผูร้บับรกิำรของส�ำนกังำน ก.พ.ร. มำกกว่ำร้อยละ ๙๐นอกจำกนี ้ทำงอ�ำเภอแม่สำยได้น�ำเอำระบบกำรนดั

หมำยขอรับบริกำรส�ำหรับ กลุ่มผู้รับบริกำรเป็นหมู่คณะมำใช้ ส่งผลให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรออก

หนังสือผ่ำนแดนได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งในปี ๒๕๕๘ กรมกำรปกครองจะด�ำเนินกำรขยำยผลกำร

ด�ำเนินกำรไปยังหน่วยบริกำรอื่นๆ อย่ำงเหมำะสมต่อไป

(ตัวอย่าง) 

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

งานที่ให้บริการ  กำรออกหนังสือผ่ำนแดนช่ัวครำวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ที่ว่ำกำรอ�ำเภอแม่สำย

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ

ที่ว่ำกำรอ�ำเภอแม่สำย

๑๐๐ ม. ๑๐ ต.เวียงพำงค�ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๓-๑๐๓๐

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร

ตั้งแต่เวลำ ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

๔๕ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) กระบวนงานออกหนังสือผานแดนชั่วคราวดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Border Pass) 

โดย กรมการปกครอง  

ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA)เปนเอกสารที่บันทึกขอตกลงระหวางผู

ใหบริการ และผูรับบริการเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยการกําหนดขอบเขตของการใหบริการ ระดับการ

ใหบริการ (Level of Service) ขั้นตํ่าที่ยอมรับได ซึ่งขอตกลงระดับการใหบริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับ

คุณภาพของบริการและความโปรงใสที่ผูใหบริการมีใหแกผูรับบริการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมการปกครอง

ไดจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) ในกระบวนงานออกหนังสือผานแดนช่ัวคราว

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Border Pass : E-Border Pass) เปามายเพ่ือจัดชองทางการใหบริการให

เหมาะสมกับกลุมผูรับบริการ ลดระยะเวลาการรอคอยรับบริการ และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่มารับบริการ

ใหไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงเทศกาลที่มีประชาชนมารับบริการเปนจํานวน

มาก 

กรมการปกครองไดแจงใหอําเภอที่เปนจุดใหบริการออกหนังสือผานแดนช่ัวคราวดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Border Pass : E-Border Pass)จํานวน ๓ ดานประเทศ คือ ดานประเทศเมียนมา และลาว รวมทั้งสิ้น           

๑๗ แหง ดําเนินการจัดทําขอตกลงระดับการใหบริการ ( Service Level Agreement : SLA) และติดประกาศให

ประชาชนทราบ นอกจากน้ี ไดกําหนดใหอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนหนวยงานนํารองในการดําเนินการปรับปรุง

ชองทางการใหบริการจําแนกประเภทตามกลุมผูใหบริการเปน ๒ ประเภท คอื  

1) ประเภทผูรับบริการรายบุคคล 
2) ประเภทผูรับบริการเปนหมูคณะ  

โดยประชาชนจะใชเพียงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารที่ราชการออกใหที่มีเลขประจําตัวประชาชน  ๑๓ หลักมา

ติดตอขอรับบริการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะทําการเช่ือมโยงขอมูลบุคคลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและออกหนังสือผานแดนอิเล็กทรอนิกส ( E-Border Pass) จากระบบคอมพิวเตอร

ใหกับผูขอ พรอมทั้งเก็บคาธรรมเนียม จํานวน ๓๐ บาท ใชระยะเวลาทั้งสิ้นไมเกิน ๒ นาที 

 

แผนผังขั้นตอนการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายบคุคล 
เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความ

 

แจ้งผู้ รับบริการทราบ 

พิมพ์คําร้อง และ

เก็บคา่ธรรมเนียม 

มอบหนงัสือผา่นแดน

และใบเสร็จรับเงิน 

ดําเนินการได้ 

ดําเนินการไมไ่ด้ 

หมูค่ณะ 

ย่ืนบตัรประจําตวั

ประชาชน/เอกสาร

 

ผู้ รับบริการ 
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ข้อก�าหนดการให้บริการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

- บัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือเอกสำรอื่นใดที่ทำงรำชกำรออกให้ และมีเลขประจ�ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก   
จ�ำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

๓๐ บำท (สำมสิบบำทถ้วน)

ระดับการให้บริการ

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน ๒ นำที โดยเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่กำรยื่นเอกสำรที่ครบถ้วนจนถึงกำรส่ง
มอบหนังสือผ่ำนแดน
คุณภาพ

 หนังสือผ่ำนแดนชั่วครำวถูกต้อง ครบถ้วน

 ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจผู้มำรับบริกำรได้คะแนนควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอน 
๑. ผู้มำรับบริกำรยื่นบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือเอกสำรอื่นใด
๒.  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนป้อนเลขประจ�ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก

ของผู้ขอรับบริกำรลงในโปรแกรมออกหนังสือผ่ำนแดน เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลกับส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
ตั้งแต่เวลำ ๐๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

๓. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลบุคคลผู้ขอ 
รับบริกำร และพิมพ์ค�ำร้องพร้อมหนังสือผ่ำนแดนออกจำกระบบ

๔. ผู้ขอลงนำมในค�ำร้อง

๕. เก็บค่ำธรรมเนียมพร้อมส่งมอบหนังสือผ่ำนแดนให้กับผู้รับบริกำร

การรับเรื่องร้องเรียน

กำรให้บริกำรหำกไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
๑. ที่ว่ำกำรอ�ำเภอแม่สำย
    ๑.๑ ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ ที่ว่ำกำรอ�ำเภอแม่สำย
    ๑.๒ โทรศัพท์หมำยเลข ๐-๕๓๗๓-๓๔๑๙

๒. กรมกำรปกครอง
๒.๑ เว็บไซต์กรมกำรปกครอง www.dopa.go.th
๒.๒ โทรศัพท์หมำยเลข๐-๒๒๒๑-๐๑๕๑-๘ /๐-๒๒๒๗-๒๕๓๔
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รำงวัลควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

โดย กรมกำรพัฒนำชุมชน 
 
 ส�ำนกังำน ก.พ.ร. เชญิชวนส่วนรำชกำรสมคัรเข้ำร่วมเสนอผลงำนกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรบรหิำรรำชกำร เพือ่รบัรำงวลั “ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรบรหิำรรำชกำรแบบมส่ีวนร่วม” 
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมกำรพัฒนำชุมชน ในฐำนะที่เป็นกรมประเภทบริกำร และมีพันธกิจในกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชำชน จึงสมัครเข้ำรับกำรประเมินใน ๒ ประเภท/รำงวัล ได้แก่
 ๑. รำงวัลควำมเป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม โดยน�ำเสนอผลงำน
โครงกำรโรงเรยีนกลุม่ออมทรพัย์เพือ่กำรผลติบ้ำนขำม หมูท่ี ่๒ ต�ำบลบ้ำนขำม อ�ำเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมูิ
 ๒. รำงวัลควำมเป็นเลิศด้ำนกำรขยำยผลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม โดยน�ำเสนอผลงำน
โครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้ำนห้ำงสูง หมู่ที่ ๔ ต�ำบลบ้ำนดอน อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

   แนวทางการด�าเนินงาน

 จดัท�ำเอกสำรกำรสมคัรรำงวลัควำมเป็นเลิศกำรบรหิำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ทั้ง ๒ ประเภท ประกอบด้วย ๒ มิติ คือมิติที่ ๑ ควำมสำมำรถของหน่วยงำนภำครัฐ มิติที่ ๒ กระบวนกำร
มส่ีวนร่วม เพือ่กำรตรวจประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของกรมเป็นเบือ้งต้น โดยด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงกำร
พิจำรณำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมของส�ำนักงำน ก.พ.ร. ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
(Public Participation Spectrum) ๕ ระดับ ประกอบด้วย
 ๑. ระดับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (to inform)
  ๒. ระดับกำรให้ค�ำปรึกษำหำรือ (to consult)
  ๓. ระดับกำรเข้ำไปเกี่ยวข้อง (to involve)
  ๔. ระดับกำรร่วมมือ (to collaborate)
  ๕. ระดับกำรมอบอ�ำนำจกำรตัดสินใจ (to empower)

   ผลการด�าเนินงาน

 ส�ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ (Site Visit) ณ กลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อกำรผลิตบ้ำนขำม หมู่ที่ ๒ ต�ำบลบ้ำนขำม อ�ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ บ้ำนห้ำงสูง หมู่ที่ ๔ ต�ำบลบ้ำนดอน อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๗ 
 ส�ำนกังำน ก.พ.ร. แจ้งผลกำรประเมนิรำงวลัควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแบบมส่ีวนร่วม 
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมกำรพัฒนำชุมชนได้รับรำงวัลฯ ระดับดี ทั้ง ๒ ประเภท
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   ทิศทางการด�าเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑. การปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

เน่ืองด้วย คสช. เหน็ชอบให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกองทนุพฒันำบทบำทสตรแีห่งชำต ิและกองทนุพฒันำ

บทบำทสตรีแห่งชำติ งบประมำณ ๗,๗๐๐ ล้ำนบำท เป็นหน่วยงำนภำยในกรมฯ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมฯ จึงมีเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงโครงสร้ำง ทบทวนภำรกิจ จัดท�ำแผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำน และขอแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวง

มหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๒. การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

คณะรฐัมนตร ีมมีตเิหน็ชอบให้น�ำกำรพฒันำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำร

ครอบคลุมทั้งระบบรวม ๗ หมวด ประกอบด้วย 

  หมวดที่ ๑ กำรน�ำองค์กำร

  หมวดที่ ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์

  หมวดที่ ๓ กำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  หมวดที่ ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้

  หมวดที่ ๕ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร

  หมวดที่ ๖ กำรมุ่งเน้นระบบกำรปฏิบัติกำร

  หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำร

  ตำมข้อเสนอของส�ำนักงำน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๔๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร

ผลกัดนัให้กำรพฒันำระบบรำชกำรมปีระสทิธภิำพและยัง่ยนื และกระทรวงมหำดไทย ก�ำหนดเป็นนโยบำย

ส�ำคัญให้ทุกหน่วยงำน ให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ โดยขอควำมร่วมมือหน่วยงำนในสังกัด สมัครเข้ำรับกำรประเมินองค์กำรเพื่อขอรับรำงวัล

คุณภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครฐั อย่ำงน้อย

ปีละ ๑ หมวด 

  กรมกำรพัฒนำชุมชน มีเป้ำ

หมำยในกำรพัฒนำองค์กำร เพื่อขอรับ

รำงวัลควำมเป็นเลศิด้ำน กำรวำงแผนเชงิ

ยทุธศำสตร์ (หมวดที ่๒) และรำงวลัควำม

เป็นเลิศด้ำนกำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับ

บริกำรและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย (หมวดที่ 

๓) ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความส�าเร็จตามแนวทาง HR Scorecard

โดยกรมกำรพัฒนำชุมชน

 กรมกำรพัฒนำชุมชนได้ก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อบรรลุทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ตำมกรอบมำตรฐำนควำมส�ำเร็จตำมแนวทำง HR Scorecard ของ ก.พ. ปี ๒๕๕๘ ดังนี้

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

มิติที่ ๑
ควำมสอดคล้อง
เชิงยุทธศำสตร์

๑.๑ กรมกำรพัฒนำชุมชน
สำมำรถบริหำรและ
พั ฒ น ำ ก� ำ ลั ง ค น
สอดคล้องกับทิศทำง
ขององค์กร

๑.๑.๑ มีแผนก�ำลังคนที่ระบุ “ขนำดและสมรรถนะ” ที่เหมำะสม
กับกำรบรรลุภำรกิจขององค์กร

๑.๑.๒ ร้อยละของข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ 
ทักษะ และควำมรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน

๑.๒ กรมกำรพัฒนำชุมชน
มีระบบบริหำรก�ำลัง
คนที่ มี ทั กษะและ
สมรรถนะสูง

๑.๒.๑ ระดับควำมส�ำเร็จของกำรวำงแผนกำรสร้ำงและพัฒนำ
ข้ำรำชกำรเพื่อวำงแผนทดแทนในต�ำแหน่งบริหำร

๑.๒.๒ มีแผนพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของข้ำรำชกำรที่มี
สมรรถนะสูงหรือข้ำรำชกำรในสำยงำนหลัก

๑.๒.๓  มีแผนพัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำรทุกระดับ

มิติที่ ๒
ประสิทธิภำพ
ของ
กำรบริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล

๒.๑ ผู้บริหำรมีสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคลท่ี
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ส� ำ ห รับ ใ ช้ ใ น ก ำ ร 
ตั ดสิ น ใจด้ ำนกำร 
บรหิำรทรัพยำกรบุคคล

๒.๑.๑  มีฐำนข้อมูลบุคลำกรที่มีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยอยู่เสมอ
๒.๑.๒ มีฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรที่ครบถ้วนและทันสมัย
๒.๑.๓ มีกำรจัดเก็บหลักฐำนหรือรำยงำนเกี่ยวกับกำรตัดสินใจด้ำน

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ตรวจสอบ
๒.๑.๓ ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรต่อ(ภำพรวม) กำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

มิติที่ ๓
ประสิทธิผลของ
กำรบริหำร
ทรัพยำกร
บุคคล

๓ . ๑ บุ ค ล ำ ก ร มี ค ว ำ ม 
เชี่ ย ว ช ำ ญ ใน ง ำ น
อ ำ ชี พ จ น เ ป็ น ที่
ยอมรับ

๓.๑.๑ มีระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ/
ประสิทธิผล

๓.๑.๒ ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำบุคลำกรกรมกำรพัฒนำชุมชน

๓.๑.๓ ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรต่อระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรของกรมกำรพัฒนำชุมชน

๓.๑.๔ ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กรที่สอดคล้องกับควำมจ�ำเป็นในกำรขับเคลื่อนพันธ
กิจเป้ำหมำย และยุทธศำสตร์
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

มิติที่ ๔

ควำมพร้อมรับผิด

ด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล

๔.๑ กระบวนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลมี

ควำมโปร่งใสเป็นที่

ยอมรับ

๔.๑.๑ มีกำรสื่อสำรนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลอย่ำงทั่วถึง

๔.๑.๒ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่โปร่งใสในกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล

มิติที่ ๕

คุณภำพชีวิตและ

ควำมสมดุลของ

ชีวิตกำรท�ำงำน

๕.๑  บคุลำกรกรมกำรพัฒนำ 

ชุมชนมีคุณภำพชีวิต

ทีด่แีละมคีวำมผกูพนั

กับงำน

๕.๑.๑ จ�ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อกำรปรับปรุงระบบกำร

ปฏิบัติงำนและสภำพแวดล้อม

๕.๑.๒ จ�ำนวนสวัสดิกำร นอกเหนือจำกสิ่งที่กฎหมำยก�ำหนด

๕.๑.๓ จ�ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี

ระหว่ำงผู้บริหำรกับผู้ปฏิบัติงำน และระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน

ด้วยกัน

   แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล

 พระรำชบัญญตัริะเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มเีจตนำรมณ์ทีจ่ะให้กำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือนเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ 
และควำมมีคุณธรรม โดยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรมีคุณภำพ มีคุณธรรม และมีคุณภำพชีวิตที่ดี  
ดังน้ัน ก.พ. จึงได้ปรับแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคลภำครัฐภำยใต้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เชิงกลยุทธ์ และก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร และมำตรฐำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ 
ส่วนรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยได้ออกระเบียบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยได้ก�ำหนด
มำตรฐำนควำมส�ำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร (HR Scorecard) ไว้ ๕ มิติ 
คอื (๑) มติคิวำมสอดคล้องเชงิยทุธศำสตร์ (Strategic Alignment) (๒) มติิประสิทธภิำพของกำรำบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล (HR Operational Efficiency) (๓) มิติประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(HRM Program Effectiveness) (๔) มิติควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
(HR Accountability) และ (๕) มิติคุณภำพชีวิตและควำมสมดุลของชีวิตและกำรท�ำงำน (Quality of 
Work Life) นอกจำกน้ัน ก.พ. ยงัได้ก�ำหนดระเบียบ ก.พ.ว่ำด้วยกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลของข้ำรำชกำร
เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ ส่วนรำชกำร
จัดท�ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในแต่ละปีท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนควำมส�ำเร็จด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมที่ ก.พ. ก�ำหนด อีกทั้ง ในกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนของส่วนรำชกำร ก.พ. 
ยังก�ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท�ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร 

เสนอ ก.พ. ภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี
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 นโยบำยกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรกำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) หมวด ๕ กำรมุง่เน้นทรัพยำกร

บุคคล ที่ก�ำหนดแนวทำงให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติเพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งกำรด�ำเนินงำน 

ตำมนโยบำยดังกล่ำวของ ส่วนรำชกำร ยังแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นที่จะท�ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ 

มีกำรพัฒนำ และมีควำมผำสุกซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมยืดหยุ่นและมีผลกำรปฏิบัติงำน

ที่ดี โดยนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ก�ำหนดควำมท้ำทำย 

ที่ส่วนรำชกำรต้องให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกร ๖ ประกำร ประกอบด้วย (๑) กำรแสดงให้เห็นถึง 

ควำมมุ่งม่ันของผูน้�ำองค์กำรทีม่ต่ีอควำมส�ำเรจ็ของบคุลำกร (๒) กำรยกย่องชมเชยบคุลำกรทีม่ำกกว่ำกำร 

ให้ค่ำตอบแทนตำมปกติ (๓) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร (๔) กำรแบ่งปัน

ควำมรูข้ององค์กำรเพือ่ให้บุคลำกรสำมำรถให้บรกิำรผูร้บับรกิำรได้ดียิง่ขึน้ และสนบัสนนุให้องค์กำรบรรลุ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (๕) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมสนับสนุนเพื่อบุคลำกรที่หลำกหลำย

 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมกำรพัฒนำชุมชนโดยกองแผนงำนได้ด�ำเนินกำรทบทวนทิศทำง

กำรท�ำงำนของกรมกำรพฒันำชมุชนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ด้วยกำรจดัท�ำแผนยทุธศำสตร์

กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนควำมส�ำเรจ็กำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคลของ ก.พ. รวมทัง้สอดคล้องกบัทศิทำง

กำรท�ำงำนของกรมกำรพัฒนำชุมชนตำมแผนยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

กรมกำรพัฒนำชุมชนจึงได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำรพัฒนำ

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมกำรพัฒนำชุมชน

๑.๒  วัตถุประสงค์

 ๑.๒.๑ กรมกำรพัฒนำชุมชนเพื่อประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำร        

พัฒนำชุมชน

 ๑.๒.๒ เพือ่จดัท�ำแผนยทุธศำสตร์กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลกรมกำรพฒันำชมุชนตำมแนวทำง 

HR Scorecard

๑.๓  กระบวนการจัดท�า แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑.๓.๑ ขั้นตอน

 เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำรพัฒนำชุมชนมีทิศทำงกำรบริหำรจัดกำร 

ที่สอดคล้องตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้ง สำมำรถบรรลุ

ตำมวตัถปุระสงค์กำรพฒันำคณุภำพ กำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ กรมกำรพัฒนำชมุชนโดยกองกำรเจ้ำหน้ำที่

จึงได้ด�ำเนินกำรโครงกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำรพัฒนำชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือก�ำหนดทศิทำงและยทุธศำสตร์กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลตำมแนวทำง HR Scorecard 

โดยก�ำหนดขั้นตอนกำรจัดท�ำ ๔ ขั้นตอน ดังนี้
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   ขั้นตอนการจัดท�าแผน

 

 ๑.๓.๒  วิธีการจัดท�า

   ในกำรจดัท�ำแผนยทุธศำสตร์กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ให้กำรบรหิำร

ทรพัยำกรบคุคลสมัฤทธ์ิผลต่อภำรกจิของรฐั มปีระสทิธภิำพ คุม้ค่ำ และมคีณุธรรม โดยข้ำรำชกำรสำมำรถ

ปฏบิตัริำชกำรได้อย่ำงมคีณุภำพ มคีณุธรรม และมคีณุภำพชวีติทีดี่ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำรบรหิำร

ทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำงกำร HR Scorecard ของ ก.พ. กรมกำรพัฒนำชุมชน จึงได้ก�ำหนดกิจกรรม

ในกำรจัดท�ำ แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

ตารางที่ ๑ วิธีกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกรมกำรพัฒนำชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือเอกสารที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ

๑.  ทบทวน
สถานการณ ์
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
การพัฒนา
ชุมชน

•  เพื่อรับรู้ถึงสภำพ
ปัญหำด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกร

   บุคคลของกรมกำร
พัฒนำชุมชน

• ศึกษำ ทบทวน และ
  วิเครำะห์บริบทและ
  สถำนกำรณ์และ
  ด�ำเนินกำรจัดท�ำ
  โครงกำรและเสนอ
  อนุมัติด�ำเนินกำร

•  เอกสำรรำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล

   ตำมระเบียบ ก.พ.
•  โครงกำรกำรจัดท�ำ

แผนยุทธศำสตร์ฯ
•  บันทึกอนุมัติด�ำเนินกำร

บันทึกอนุมัติ
ด�ำเนินกำร

ภาพที่ ๑ ขั้นตอนกำรจัดท�ำ

แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลกรมกำร

พัฒนำชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙

๕๓ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

๑.๒ วัตถุประสงค 
๑.๒.๑ กรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน 
๑.๒.๒ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง HR Scorecard 

 

๑.๓ กระบวนการจัดทํา แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.๓.๑ ขั้นตอน 
 เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชนมีทิศทางการบริหารจัดการที่สอดคลองตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคการพัฒนาคุณภาพ              
การบริหารจัดการภาครัฐ  กรมการพัฒนาชุมชนโดยกองการเจาหนาที่จึงไดดําเนินการโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard โดยกําหนดขั้นตอนการจัดทํา ๔ ขั้นตอน ดังน้ี 
ข้ันตอ 

ขั้นตอนการจัดทําแผน 

              ก.พ.๕๘             มี.ค.- เม.ย.๕๘              พ.ค. – ส.ค.๕๘              ก.ย.๕๘ 

 

ภาพที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร

บุคคลกรมการพัฒนาชมุชน           

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 
 

๑.๓.๒ วิธีการจัดทํา 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลสัมฤทธ์ิ

ผลตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพ คุมคา และมีคุณธรรม โดยขาราชการสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีคุณภาพ                
มีคุณธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เปนไปตามเจตนารมณของการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการ                     
HR Scorecard ของ ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน จึงไดกําหนดกิจกรรมในการจัดทํา แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี 
 

ตารางที่ ๑ วิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการ เครื่องมือเอกสารที่ใช ผลผลิตที่ไดรับ 

๑. ทบทวน
สถานการณการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลกรมการ
พัฒนาชุมชน 

• เพื่อรับรูถึงสภาพ
ปญหาดานการบริหาร
ทรัพยากร 
บุคคลของกรมการ
พัฒนาชุมชน 

 

• ศึกษา ทบทวน และ 
วิเคราะหบริบทและ 
สถานการณและ 
ดําเนินการจัดทํา 
โครงการและเสนอ 
อนุมัติดําเนินการ 

• เอกสารรายงาน
ทรัพยากรบุคคล 
ตามระเบยีบ ก.พ. 
• โครงการการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฯ 
• บันทึกอนุมัติดําเนินการ 

บันทึกอนุมัติ
ดาํเนินการ 
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๑.๒.๒ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชนตามแนวทาง HR Scorecard 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือเอกสารที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ

๒. การประเมิน
สถานภาพ
ปัจจุบันด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

•  เพื่อรับรู้และเข้ำใจ
ควำมคำดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

•  เพื่อน�ำข้อมูลและ 
สำรสนเทศที่ได้ไป
ใช้ในกำรก�ำหนด
ทิศทำงกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
ของกรมกำรพัฒนำ
ชุมชนให้สอดคล้อง
กับสถำนภำพและ
บริบทสถำนกำรณ์

•  กำรวิเครำะห์และ
   ประเมินสถำนภำพ

กำรบริหำรทรัพยำกร
   บุคคลกรมกำร

พัฒนำชุมชน

•  PPT. กำรน�ำเสนอ
   มำตรฐำนควำม

ส�ำเร็จกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

   และกระบวนกำรจัด
ท�ำแผนยุทธศำสตร์
กำรบริหำร

   ทรัพยำกรบุคคล
ตำมแนวทำง HR 
Scorecard

•  SWOT Analysis
•  แบบประเมิสถำนภำพ

กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล

•  รำยงำนผล
กำร วิเครำะห์
สภำพแวดล้อม
ภำยนอกและ

   ภำยในกำร
บริหำร

   ทรัพยำกรบุคคล
   กรมกำรพัฒนำ

ชุมชน
๓. การจัดท�าแผน

๓. การจัด
ท�าแผน
ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

• ยกร่ำงแผน
  ยุทธศำสตร์
  กำรบริหำร
  ทรัพยำกรตำม
  แนวทำง
  HR Scorecard

•  ประชุมคณะท�ำงำน
   ยกร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์
   ประมำณ ๓ ครั้ง

•  ก�ำหนดประเด็น
   ยุทธศำสตร์
-  กำรวิเครำะห์ปัจจัย
   ภำยนอกและภำยใน

ที่มีอิทธิพลต่อกำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล

-  แบบฟอร์ม
   HR Scorecard
   Template

o แผนยุทธศำสตร์
   กำรบริหำร
   ทรัพยำกรบุคค

ประกอบด้วย
   ทิศทำงกำร
   บริหำรทรัพยำกร

บุคคลประเด็น
ยุทธศำสตร์

   เป้ำประสงค์
ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ตัวชี้วัดและ 
แผนงำนโครงกำร
รองรับ
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือเอกสารที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ

๔. น�าร่างแผน

ยุทธศาสตร์

เสนอต่อ

ที่ประชุม 

อ.ก.พ.เพื่อ

พิจารณา

o  เพื่อพิจำรณำให้

    ควำมเห็น

o น�ำเสนอร่ำงแผน

   ยุทธศำสตร์ต่อที่

   ประชุม อ.ก.พ.

PPT. กระบวนกำร

จัดท�ำวิธีกำร ผลกำร

วิเครำะห์และร่ำง

แผนยุทธศำสตร์โดย

สรุปประกอบด้วย

ยุทธศำสตร์กลยุทธ์  

ตัวชี้วัด 

o ร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์

กำรบริหำร

ทรัพยำกร

   บุคคลกรมกำร

พัฒนำชุมชน 

พ.ศ.๒๕๕๘

๕. น�าแผนสู่การ

ปฏิบัติ

o เพื่อขับเคลื่อนแผน

   ยุทธศำสตร์กำร

   บริหำรทรัพยำกร

   บุคคลสู่กำรปฏิบัติ

o น�ำร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์เสนอที่

ประชุม อ.ก.พ.กรม

และเสนออธิบดี

ประกำศใช้

o เผยแพร่และ

   ประชำสัมพันธ์

PPT. และเอกสำรแผน

ยุทธศำสตร์กำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลที่ผ่ำน

ควำมเห็นชอบจำก 

อ.ก.พ. กรม

o แผนยุทธศำสตร์

   กำรบริหำร

   ทรัพยำกรบุคคล

  กรมกำรพัฒนำ

  ชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘
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โครงกำรก�ำจัดผักตบชวำในแหล่งน�้ำ 
พืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรอียธุยำเพือ่กำรระบำยน�ำ้

โดย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

   ๑. ความเป็นมา

  ตำมทีไ่ด้เกดิอทุกภยัร้ำยแรงอย่ำง

ยิง่ครอบคลมุในหลำยพืน้ที ่ท�ำให้มคีวำมเสยีหำย

ต่อประเทศชำติและประชำชนเป็นอันมำก กำร

บริหำรจัดกำรน�้ำ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

อุทกภัย เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง และตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

(คสช.) กรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง ได้เหน็ควำมส�ำคญั จงึได้จดัท�ำโครงกำรก�ำจดัผกัตบชวำเพือ่กำรระบำย

น�้ำ และป้องกันปัญหำผักตบชวำกีดขวำงทำงระบำยน�้ำ และจำกกำรส�ำรวจผักตบชวำทั่วประเทศพบว่ำ

ผกัตบชวำเป็นปัญหำต่อกำรระบำยน�ำ้โดยอยูใ่นพืน้ที ่ภำคกลำง ลุม่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ-ท่ำจนี ประมำณร้อย

ละ ๘๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำเป็นพื้นที่ประสบปัญหำผักตบชวำกีดขวำงกำรระบำยน�้ำเป็นอย่ำงมำก

และ เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวำมส�ำคญัในกำรระบำยน�ำ้จำกทำงเหนอืลงสูอ่่ำวไทย จงึได้จดัท�ำโครงกำรก�ำจดัผกัตบ

ชวำพ้ืนทีแ่ม่น�ำ้เจ้ำพระยำและแหล่งน�ำ้สำขำเพือ่กำรระบำยน�ำ้ พืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยำ เป็นล�ำดบั

แรก 

   ๒. วัตถุประสงค ์

 ๑)  เพือ่กำรระบำยน�ำ้ และป้องกนัปัญหำ            

ผักตบชวำกีดขวำงทำงระบำยน�้ำ

 ๒) เพื่อกำรสัญจรทำงน�้ำให้ได้รับควำม

สะดวก ปลอดภัย

 ๓)  เพื่อกำรเกษตร กำรประมง

 ๔)  เพื่อให้เกิดทัศนียภำพที่สวยงำม
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   ๓. การด�าเนินการ

 กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้
ด�ำเนินกำรโดยใช้ PMQA เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำรจัดกำร โดยค�ำนึงถึงผู้รับ
บรกิำร ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี และประชำชน 
เป็นหลัก จึงได้ประสำนกับทุกพื้นท่ีท่ี
เกีย่วข้องก่อนด�ำเนนิกำร ในกำรก�ำจดัผกั
ตบชวำ โดยใช้เครื่องจักรกล เรือก�ำจัดผัก
ตบชวำและวัชพืช จ�ำนวน ๖ ล�ำ และเรือ
ก�ำจัดผักตบชวำของกรมทหำรช ่ำง 
กองทัพบก จ�ำนวน ๑ ล�ำ ท�ำกำรเก็บผัก
ตบชวำและวัชพืช ส�ำหรับบำงพื้นที่ได้น�ำผักตบชวำไปท�ำปุ๋ย ในพื้นที่ที่ไม่ต้องกำร ก็ทิ้งยังชำยฝั่งริมแม่น�้ำ
และล�ำเลียงใส่รถบรรทุกไปทิ้งยังพื้นที่อื่น กำรด�ำเนินกำรก�ำจัดผักตบชวำและวัชพืชพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำเพื่อกำรระบำยน�้ำตำมแม่น�้ำ ล�ำคลอง จ�ำนวน ๖ แหล่งน�้ำ ดังนี้ คลองเปรมประชำกร, 
คลองบ้ำนกรด, คลองหนัตรำ, คลองโพธิ,์ แม่น�ำ้น้อยและแม่น�ำ้ป่ำสกั โดยใช้เรอืก�ำจดัผกัตบชวำและวชัพชื 

จ�ำนวน ๗ ล�ำ ระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำร ตัง้แต่วนัที ่๒๕ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ถงึวนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๗

ก่อนด�ำเนินโครงกำร

หลังด�ำเนินโครงกำร

๔. ผลการด�าเนินการและประโยชน์ที่ได้รับ

 จำกกำรกำรด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ สำมำรถ

ก�ำจัดผักตบชวำได้รวมทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐ ตัน  

(พื้นที่ประมำณ ๕๒๗,๒๐๐ ตำรำงเมตร) ท�ำให้ 

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรระบำยน�้ำลดกำรเกิด

อทุกภยั ประชำชนสำมำรถสญัจรทำงน�ำ้ได้สะดวก 

ปลอดภัย มีแหล่งน�้ำเพื่อกำรเกษตร กำรประมง  

มีคุณภำพชีวิตและชีวอนำมัยที่ดี และมีทัศนียภำพ

ที่สวยงำม
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๕๙ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

 



82  รำยงำนประจ�ำปี (Annual Report)

๖๐ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 
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๖๑ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 
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๖๒ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 
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๖๓ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

 



86  รำยงำนประจ�ำปี (Annual Report) ๖๔ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

 

สวนที่ 3 การปรับปรุงโครงสรางแบงสวนราชการของสวนราชการ 

 



การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนที่ ๓
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 ตำมที่คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบนโยบำยกำร

พัฒนำระบบรำชกำรที่ให้มีมำตรกำรระงับกำรขอจัดต้ังหน่วยงำนใหม่หรือขยำยหน่วยงำน กำรขอจัดต้ัง

องค์กำรมหำชนหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐในสังกัดฝ่ำยบริหำรและหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ ตั้งแต่วันที่มี

มติจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๒ และต่อมำได้มีมติคณะรัฐมนตรีขยำยมำตรกำรดังกล่ำวให้จนถึงวันที่ 

๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓ และล่ำสุดได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๕๓ ขยำยเวลำต่อเนื่องไป

อีกจนถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๔ ต่อมำ คณะรัฐมนตรีได้เห็นควรให้ทุกส่วนรำชกำรก�ำหนดแผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหน่วยงำนเพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำส่วนรำชกำรของไทย 

  ส�ำหรับกระทรวงมหำดไทย ได้ด�ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหน่วยงำนกระทรวง

มหำดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖) และได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนโดยตลอด ทั้งนี้ ตำมมติคณะ

กรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ครัง้ที ่๕/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๖ มมีตเิหน็ชอบให้ปรบัปรงุ

กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงมหำดไทย รวม ๖ ส่วนรำชกำร โดยสำระส�ำคัญของกำรปรับปรุง

กำรแบ่งส่วนรำชกำรและสถำนะล่ำสุด ( ณ มีนำคม ๒๕๕๘ ) คือ 

ที่ ส่วนราชการ สาระส�าคัญ/หน่วยงานใหม่ที่เสนอจัดตั้ง สถานะปัจจุบัน

๑ ส�ำนักงำน

ปลดักระทรวง

มหำดไทย 

จัดตั้ง ๒ หน่วยงำน

๑. ศูนย์ปฏิบัติกำรข่ำว กระทรวงมหำดไทย

๒. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ตามมติ ครม. ๒๗ 

เม.ย.๒๕๕๕) 

*   ขอทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งกองบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ (ร่าง) 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ 

ทั้ง ๓ ฉบับ 

๒ กรมกำร

ปกครอง

จัดตั้ง ๒ หน่วยงำน

๑. กลุ่มตรวจสอบภำยใน

๒. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

*  ขอทบทวนข้อเสนอการจัดตั้งกองรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓ กรมส่งเสริม 

กำรปกครอง

ท้องถิ่น

จัดตั้ง ๒ หน่วยงำน

๑. กองยุทธศำสตร์และแผนงำน

๒. กองส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น

ปรับชื่อ ๑ หน่วยงำน 

๑. ส�ำนักพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 

    เป็นกองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
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ที่ ส่วนราชการ สาระส�าคัญ/หน่วยงานใหม่ที่เสนอจัดตั้ง สถานะปัจจุบัน

๔ กรมโยธำ

ธิกำรและ

ผังเมือง

จัดตั้ง ๔ หน่วยงำน

๑. กลุ่มตรวจสอบภำยใน

๒. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

๓. กองออกแบบและก่อสร้ำงพลับพลำพิธีและโครงกำรพิเศษ

๔. กองวิเครำะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ

ปรับชื่อ ๑ หน่วยงำน 

๑. ส�ำนักควบคุมกำรก่อสร้ำง เป็น กองควบคุมกำรก่อสร้ำง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

เมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๘)

๕ กรมป้องกัน

และบรรเทำ

สำธำรณภัย

จัดตั้ง ๔ หน่วยงำน

๑. กองบูรณำกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

๒. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

๓. กองกฎหมำย

๔. สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย

ปรับชื่อ ๔ หน่วยงำน

๑. ส�ำนักนโยบำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

    เป็น กองนโยบำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

๒. ส�ำนักมำตรกำรป้องกันสำธำรณภัย เป็็น กองมำตรกำร

    ป้องกันสำธำรณภัย

๓. ส�ำนักส่งเสริมกำรป้องกันสำธำรณภัย เป็น กองส่งเสริม

    กำรป้องกันสำธำรณภัย

กฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

เมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๘)

๖ กรมที่ดิน จัดตั้ง ๑ หน่วยงำน

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

ปรับชื่อ ๑ หน่วยงำน

ส�ำนักเทคโนโลยีท�ำแผนที่ เป็น กองเทคโนโลยีท�ำแผนที่

๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมที่ดิน 

กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกำศ

รำชกิจจำนุเบกษำเมื่อ

    วันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๘)

๒. ประกำศกระทรวงมหำดไทย

    เรื่อง กำรก�ำหนดส่วนรำชกำร

ตำมกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนรำชกำรกรมที่ดิน 

กระทรวงมหำดไทย พ.ศ.

๒๕๕๗ ประกำศ ณ วันที่ 

๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๗
๗ กรมกำร

พัฒนำชุมชน

- อยู่ระหว่ำงรอมำตรฐำนหน่วยงำนกลำงเพื่อปรับปรุง

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร

-





ภำคผนวก
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๖๖ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

ภาคผนวก ๑ ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ของกรมใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 

กรมการปกครอง 
 

 
 

กรมการพัฒนาชุมชน 
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๖๗ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

กรมที่ดิน 
 

 
 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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๖๘ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภำคผนวก ๒ 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกรม 
ในสังกัดกระทรวงมหำดไทย
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๗๐ รายงานประจําป เก่ียวกับงานดานการพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงมหาดไทย 
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ที่ปรึกษำ

 ๑. นำยวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
 ๒. นำยแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหำดไทย
 ๓. นำยสยำม ศิริมงคล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหำดไทย

คณะผู้ประสำนและร่วมด�ำเนินกำรจัดท�ำ

 ๑. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย และคณะ
 ๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำระบบบริหำร กรมกำรปกครอง และคณะ
 ๓. ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมกำรพัฒนำที่ดิน และคณะ
 ๔. ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมที่ดิน และคณะ
 ๕. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง และคณะ
 ๖. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และคณะ
 ๗. ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ

คณะผู้จัดท�ำ

 ๑. นำงสำวดวงพร บุญครบ  หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
 ๒. นำงพรรณวิภำ ปิยัมปุตระ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ
 ๓. นำยรณกฤต อุดมสุขโกศล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร
 ๔. นำงอำภรณ์ วุฒิคุณำภรณ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร
 ๕. นำยอลงกต มีแก้ว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
 ๖. นำงสำวพัชรินทร์ ไทยเจริญ  พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
 ๗. นำงสำวกัญญำ แก้วใจใหญ่  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์และจัดกำรข้อมูล
 ๘. นำงสำวประกำยแก้ว ใจเดียว  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์และจัดกำรงบประมำณ
 ๙. นำงสำวจันทร์จิรำ ลำม่วง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป




