




คำนำ 

 การพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความคาดหวัง  
ของประชาชนเป็นเป้าหมายของการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการภาครัฐ เนื ่องจากภาครัฐเป็นกลไกสำคัญ  
ในการขับเคลื ่อนพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย พร้อมปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการนำนวัตก รรม 
และใช ้ฐานข ้อม ูลขนาดใหญ ่  มาประย ุกต ์ ใช ้ ในการทำงาน ย ึดหล ักธรรมาภ ิบาล ม ีความโปร ่ ง ใส  
และมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  
เข้ามามีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 กระทรวงมหาดไทย และผู ้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงมีนโยบาย  
ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที ่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และมุ ่งยกระดับราชการสู ่การเป็นราชการ 4.0  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีขีดสมรรถนะสูง ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถรองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน และพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 รายงานการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณสพ.ศ. 2564 ฉบับนี้  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันรวบรวมการขับเคลื่อน และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา
ระบบบริหารที ่สำคัญ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบ
บริหารและพัฒนานว ัตกรรมองค์การ ผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิร ูปองค์การ  การปร ับปร ุงโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการ ผลการดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.) และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญด้านการพัฒนาระบบราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง ทิศทางและแผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส ่ วนราชการ ในอนาคต เพ ื ่ อ เป ็ นฐานข ้ อม ู ลและนำไปใช ้ประ โยชน ์ ในการวางแผนพ ัฒนา 
ในการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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1. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ส านักงานกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) (Office of Permanent Secretary for Interior) เริ่มมีการก่อตั้งขึ้น
พร้อมกันกับการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 โดยแบ่งส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทยออกเป็น 10 ส่วนราชการ ส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงฯ ใช้ชื่อว่า “กรมปลัด” 
ต่อมามีการปรับปรุงกฎกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”  

 

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดก ระทรวง กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  2553 
และ กฎกระทรวงราชการแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง 
เป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง การรักษาความมั่นคงภายใน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรม และการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

 

 1.2 วิสัยทัศน์  
   เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
 

 1.3 พันธกิจ 
   ๑) พัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  
  ๒) ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
  ๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 
 

 1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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2. กรมการปกครอง 

    2.1 ข้อมูลทั่วไป 

  กรมการปกครอง (ปค.) Department of Provincial Administration (DOPA) เป็นส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เดิมชื่อว่า “กรมพล าภัง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476  
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมมหาดไทย” และในปี พ.ศ. 2505 เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กรมการปกครอง” จนถึงปัจจุบัน 
  กรมการปกครอง มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 
ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่  
การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน 
   ปัจจุบัน กรมการปกครองได้จัดโครงสร้างการบริหารราชการ แบ่ งเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 
ประกอบด้วย 11 ส านัก/กอง 2 กลุ่ม 7 หน่วยงานภายใน และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  
ที่ท าการปกครองจังหวัด 76 แห่ง และท่ีท าการปกครองอ าเภอ 878 แห่ง 

 2.2 วิสัยทัศน์ 
   การบริหารราชการในระดับพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง เพ่ือความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 2.3 พันธกิจ 
  1) บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ การอ านวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาลการพัฒนาประเทศ
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   2) ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพ้ืนที่  
ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
   3) อ านวยการบั งคับใช้กฎหมายในด้ านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  
การอ านวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง 
   4) บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไป และทะเบียนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
   5) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน การบริการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีคุณภาพ  
เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างประเทศ 
   6) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงบนฐานธรรมาภิบาล 
   7) ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการประสานงาน สนับสนุนและการตรวจสอบ ก ากับดูแล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการระดับภูมิภาค 
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 2.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง 
       ยุทธศาสตร์ที ่2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข 
       ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
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3. กรมการพัฒนาชุมชน 

 3.1 ข้อมูลทั่วไป 
  กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) Community Development Department (CDD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่  10 พ.ศ. 2505 โดยแยกจากกรมมหาดไทยเดิม 
มาเป็นกรมการพัฒนาชุมชน 
  ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท โดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและการพัฒนาตนเอง หลักการท างานของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการท างาน  
ร่ ว ม กั บ ป ร ะช า ช น  มิ ใ ช่ ท า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น  ซึ่ ง มี พั ฒ น า ก ร เ ป็ น ก ล ไ ก ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ป ร ะช า ช น  
โดยยึ ดปรั ชญาการพัฒนาชุมชนเป็ นสรณะ ใช้หลั กการ พัฒนาชุ มชนและกระบวนการพัฒนาชุมชน  
เป็นเครื่องมือในการท างาน เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  กรมการพัฒนาชุมชนได้น าสถานการณ์ปั จจุบัน  และสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ  
ม า ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น ช่ ว ง อ น า ค ต  
ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศชุมชนในด้านที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี  พ.ศ. 2565” กรมการพัฒนาชุมชน 
ได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์  
ท าให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือให้บุคลากรทุกคน  
ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถก าหนดรูปแบบน าไปประยุกต์สูก่ารปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

    3.2 วิสัยทัศน์ 
  เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 3.3 พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพ่ึงตนเอง 
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการท างาน 

เชิงบูรณาการ    
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 3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
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4. กรมท่ีดิน 

 4.1 ข้อมูลทั่วไป 
   กรมที่ดิน (ทด.) (Department.of.Lands : DOL)..เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  
ทรงสถาปนาเป็นกรมทะเบียนที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ต่อมา มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ..2484 เปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่ดิน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้ งแต่วันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2484  
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่ให้บริการประชาชนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรม
เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ซื้อ ขาย โอน จ านอง เป็นต้น มีประชาชนเดินทางไปใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดิน 
ทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศมากกว่า 12 ล้านราย และจากสถานการณ์โควิด -19 ท าให้กรมที่ดินเร่งพัฒนา 
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Transformation) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
เพ่ือสร้างแนวทางที่เหมาะสม (Solution) ในการให้บริการประชาชน  
 กรมที่ดินได้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในหลายด้าน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเว็บไซต์มาจนถึงการพัฒนา  
บริการออนไลน์ เช่น e-Lands Announcement เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิในที่ดิน 
ของตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีการติดประกาศ ณ ส านักงานที่ดิน ต่อด้วยพัฒนา LINE official Account : 
@teedin เป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานที่ดินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมให้บริการค านวณภาษีที่ดิน  ค้นหารูปแปลงที่ดิน ราคาประเมิน 
และร้องทุกข์ร้องเรียน ทางไลน์ได้ทันที และที่ส าคัญเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 กรมที่ดินได้พัฒนาสู่โมบายแอปพลิเคชัน  
ที่ใช้ชื่อว่า “SmartLands : แอปเดียวจบครบทุกเรื่องที่ดิน” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการกว่า 18 ฟังก์ชัน
ของกรมที่ดิน อาทิ สารานุกรมที่ดิน จองคิวนัดรังวัด ค้นหารูปแปลงที่ดิน ค านวณภาษีอากร ราค าประเมิน  
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ขั้นตอนการท าธุรกรรม เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิชัน “e-QLands”  
เพ่ือจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และจองคิวนัดรังวัดผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้า พัฒนาแอปพลิเคชัน 
“LandsMaps” ประชาชนสามารถใช้ค้นหาต าแหน่งรูปแปลงที่ดินและรายละเอียดของแปลงที่ดิน 
 ก้าวต่อไป กรมที่ดินได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการองค์การ เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
การให้บริการประชาชนก่อให้เกิดความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายที่ส าคัญช่วยลดความแออัดในส านักงานที่ดิน 
ท าให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยจากโควิค-19 มากขึ้น และตอบสนองการใช้ชีวิตบนความปกติใหม่  
(New Normal)  โ ดยยกระดับบริ การสู่  “การจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติ กรรมออนไลน์ ต่ า งส านั ก งาน ”  
แม้กรมที่ดินจะน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังรักษามาตรฐานการให้บริการส าหรับประชาชนที่เป็น
กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ พิการ ผู้สู งอายุ  หรือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่ วถึง โดยไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง  
และร่วมสร้างไทยไปด้วยกัน 
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4.2 วิสัยทัศน์ 
  ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐาน  
การจัดการการบริการระดับสากล 

 4.3 พันธกิจ  
๑) คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๒) บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชน มีความเป็นเอกภาพ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ.ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
๓) เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ .ที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

สามารถ รองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
๔) ให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ  

และเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล 

 4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ 
และรองรับการบริการในระดับสากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วประเทศ มีมาตรฐานสากล 
ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง 
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5. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

    5.1 ข้อมูลทั่วไป 
           กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) (Department of Public Works and Town & Country Planning : DPT) 
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวบรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน  
ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งสองกรม และมุ่งหวั งเกิดการพัฒนาเมือง 
ที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนมีพันธกิจ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง   
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

 5.2  วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์กรแกนน าของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร  ให้มีความน่าอยู่ 
และปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์ 

 5.3 พันธกิจ 
          ๑) สนับสนุน ก าหนด ก ากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมือง และโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการ  
ทีส่ามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          ๒) สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการวางแผนการด าเนินการ พัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 
          ๓) พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การผังเมืองและโยธาธิการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

     5.4 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ พ้ืนที่เมือง/ชุมชน มีการพัฒนาทางกายภาพ ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ด้านการผังเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ พ้ืนที่เมือง/ชุมชน พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ า มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
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6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    6.1 ข้อมูลทั่วไป 
       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM)  
เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีภารกิจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย  
โดยก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล  
เพ่ือให้หลักประกันในด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 6.2 วิสัยทัศน์ 
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรชั้นน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
ในระดับสากล เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 6.3 พันธกิจ 
       ๑) พัฒนาระบบกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย และด าเนินการจัดการสาธารณภัย 
ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัยให้มีมาตรฐานสากล 
       ๒)  บูรณาการความร่วมมือองค์กร และเครือข่ายด้านการจัดการสาธารณภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
        ๓)  พัฒนาระบบ ทรัพยากร และเครือข่าย ให้มีความพร้อม เพียงพอในการป้องกัน และลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๔) ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
       ๕) เผยแพร่ประชาสัม พันธ์  และถ่ ายทอดความรู้ ด้ านการจัดการความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย  
เพ่ือสร้างการรับรู้และตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วน 
      ๖) ช ่ว ย เ ห ล ือ ส ง เ ค ร า ะ ห ์ผู ้ป ร ะ ส บ ภ ัย แ ล ะ บ ร ร เ ท า ท ุก ข ์ใ น เ บื ้อ ง ต ้น แ ก ่ผู ้ป ร ะ ส บ ภ ัย 
พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
       ๗)  ฟ้ืนฟูบู รณะพ้ืนที่ ประสบภัยที่ ได้ รั บความเสี ยหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่ สภาพปกติ โดยเร็ ว 
และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
        ๘)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ 
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 6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การช่วยเหลือสงเคราะห์ และฟ้ืนฟูให้มีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานตามหลักสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระหว่างหน่วยงาน  และเครือข่าย      
ทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศให้มีความเป็นเอกภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่ายให้มีความรู้ 
มีความตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแนวทางประชารัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและบุคลากรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  และสามารถรองรับ   
ความเปลี่ยนแปลง 
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7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 7.1. ข้อมูลทั่วไป 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) Department of Local Administration (DLA) เป็นส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น  
โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 
และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 

 7.2 วิสัยทัศน์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง  
เพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2565 

 7.3 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐา น 
การด าเนินงาน 
 2) พัฒนา ปรับปรุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
 3) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 4)  ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
บริการสาธารณะ 
 5) บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่กฎหมาย 
และนโยบายที่ก าหนด 

 7.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวางระบบ และด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ 
และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

ผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาระบบบริหารที่ส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
๒.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2.2  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   
 ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 

2.3  การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบบริหาร / พัฒนานวัตกรรมองค์การ 
/ ความส าเร็จในการพัฒนาระบบราชการ / แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

2.4  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.5  การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๒.๖  ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
       และประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.) 
2.๗  ผลการด าเนินโครงการส าคัญด้านการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 2 
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
 มาตรา 3/1 ก าหนดว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 มาตรา 9  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 มาตรา 12  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา 45  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 เมษายน 2559 
 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการ ใน 5 องค์ประกอบ (ผู้ รับการประเมินจะถูกประเมินอย่างน้อย 
3 องค์ประกอบ) ได้แก่ 

1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Based) 

 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 

 3) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
หรือ การบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นท่ีหรือหลายหน่วยงาน (Area Based) 

 4) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานตามหลักความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ ใช้ ในการ 
ปฏิบัติงานตามท่ี ก.พ. ก าหนด (Competency Based) 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ส่วนที่ 2.1 

ความเป็นมา  ๑. 
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 5) ศักยภาพในการเป็นนักบริหารเพ่ือการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายที่ส าคัญ  
ของรัฐบาล และแผนหลักในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ (Potential Based)  

 โดยผลการประเมินส่วนราชการสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือยกระดับ  
การให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการของส่วนราชการให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และน าไปสู่  
ความเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีการด าเนินงานอยู่ในระดับเหนือมาตรฐานสากลในอนาคต 

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินเกณฑ์การประเมิน และรอบระยะเวลาในการประเมิน 
ส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามที่ส านักงาน ก.พ.ร.เสนอ 
โดยมีกรอบการประเมินใน 5 องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  
ในภาพรวมทุกองค์ประกอบ รวมทั้งก าหนดให้ประเมินส่วนราชการและจังหวัดปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี) 

 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 กันยายน 2563 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบการประเมิน 2 องค์ประกอบ ได้แก่  

     (1) การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) 
     (2) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  
   โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง และมาตรฐาน

ขั้นต้น) และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมทุกองค์ประกอบ และมีรอบระยะเวลา 
การประเมินปีละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) 

 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

       2.1 หลักการในการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  หลักการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้  

      1) กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้มีการประเมินส่วนราชการใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่  

       (1) การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)  
       (2) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  

     โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน (มาตรฐานขั้นสูง 
และมาตรฐานขั้นต้น)  และระดับต้องปรับปรุง โดยพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมทุกองค์ประกอบ  
และมีรอบระยะเวลาการประเมินปีละ 1 ครั้ง 

หลักการและกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2. 
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     2) ให้มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance 
Base) จ านวน 3 - 5 ตัวชี้วัด และส่วนราชการระดับกรมต้องมีตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากกระทรวงอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด 

 3) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ 
(ตัวชี้วัด 1 กรม 1 ปฏิรูป) เป็นตัวชี้วัดบังคับที่ส่วนราชการระดับกรมในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผล 
การด าเนินงาน (Performance Base) 

 4) การก าหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการเน้นความสอดคล้องและเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แนวทางการพัฒนา 
ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนงานบูรณาการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และตัวชี้วัด
มาตรฐานสากล (International KPIs) เพ่ือน ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

     5) ให้ความส าคัญกับการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และระหว่างกระทรวงและจังหวัด 
(Function-Area KPIs) โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศสู่ระดับจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย 

     6) ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน  เพ่ือรองรับการ
ท างานในรูปแบบ New Normal หรือการท างานในชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงาน      
เพ่ือผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
โดยก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัลให้ส่วนราชการเลือกด าเนินการ ได้แก่ 

- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการให้บริการ (e-Service) 
- การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน 

และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) 

- การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
- การพัฒนากระบวนการปฏิบ ัต ิงานโดยการน า เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาเป็นกลไกหลัก  

ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) เพ่ือน าไปสู่การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และกา ร ใ ช ้ข ้อ ม ูล ส า ร ส น เทศ  เ พื ่อป ร ะกอบกา รต ัด ส ิน ใ จ  (Decision Making)  
คู่มือการประเมินส่วนราชการ 

     7) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์การของส่ วนราชการสู่ การเป็นระบบราชการ 4.0  
โดยน าผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการประเมินศักยภาพในการด าเนินงานของส่วนราชการ 

     8) ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปีการประเมินจะถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
(Monitor) โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานมายังส านักงาน ก.พ.ร. 

     9) ก าหนดรอบการประเมินปีละ 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 
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2.2 กรอบและประเด็นการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีกรอบการประเมินใน 2 องค์ประกอบ โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1) กรอบการประเมิน โดยน าองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบเดิมมาจัดกลุ่ม 

และจ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ เพ่ือประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน ควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพ 
ในการด าเนินงานที่เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ทั้งนี้  2 องค์ประกอบดังกล่าว เป็นองค์ประกอบการประเมิ นที่ส่วนราชการ
ด าเนินการอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการสร้างภาระให้กับส่วนราชการแต่อย่างใด มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 
1. การประเมินประสิทธิผล
การด าเนินงาน 
(Performance Base)
น้ าหนักร้อยละ 70  

๑.๑การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายส าคัญของรัฐบาล          
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นต้น มติ ครม.
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPI) 

๑.๒ การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการ (บังคับส่วนราชการระดับกรม) 

๑.๓ ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคญัที่เป็นการบรูณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) เช่น อุบัติเหตุทางถนน 
ป่าไม้  ขยะ อากาศ คณุภาพแหล่งน้ า เป็นต้น 

๑.๔ การด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่ 
/ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI) 

จ านวน 3 - 5 
ตัวช้ีวัด 

 
 

2. การประเมินศักยภาพ
ในการด าเนินงาน 
(Potential Base) 
น้ าหนักร้อยละ 30 
 

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
2.1 การพัฒนาองค์การดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 15) 

 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูล 
ที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/ 
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 
 การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เป็นกลไกหลักในการด าเนินงาน (Digitalize Process) เพื่อน าไปสู่
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision making) 
 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ
(e-Service) 

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0) (น้ าหนักร้อยละ 15) 

จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
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2) หลักการ/ประเด็นการประเมิน 

 2.3 กลไกการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน รอบการประเมิน และขั้นตอนการประเมิน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้แก่ 

1. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 

 2) ผู้รับการประเมิน 
 ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารระดับกรมที่รับการประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 153 ส่วนราชการ  
 3) หลักเกณฑ์การประเมิน 
  ส านักงาน ก.พ.ร .  ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่ อวันที่  15 กันยายน 2563 ได้ ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมิน  
ส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ซึ่ งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินส่วนราชการ ประกอบด้วย การประเมินใน 3 ระดับ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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3.1) เกณฑ์การประเมินระดับตัวชี้วัดการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พิจารณาจากผลการด าเนินงาน
เทียบกับค่าเป้าหมาย 3 ระดับท่ีก าหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

 เป้าหมายขั้นสูง 100 คะแนน 
 เป้าหมายมาตรฐาน 75 คะแนน 
 เป้าหมายขั้นต้น 50 คะแนน 

3.2) เกณฑ์การประเมินระดับส่วนราชการผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ค านวณจากผลรวมจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของทุกตัวชี้วัด 
เต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 90.00 – 100.00 คะแนน 
 ระดับมาตรฐาน 

      - มาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 75.00 – 89.99 คะแนน 
      - มาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่าง 60.00 – 74.99 คะแนน 

     ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่า 60.00 คะแนน 
 4) รอบการประเมิน 

     รอบการประเมิน หมายถึง ระยะเวลาที่จะต้องท าการประเมินปีละ 1 ครั้ง  คือ 
รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ล าดับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
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 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ 
เห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อการประเมินส่วนราชการและจังหวั ดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก.พ.ร. ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
 มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการและจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือใช้ในการติดตาม 
(Monitoring) แต่จะไม่น าผลไปจัดประเภทตามเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพมาตรฐานและต้องปรับปรุง 

(2) ให้ส่วนราชการและจังหวัดถอดบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปั ญหา 
ของหน่วยงานในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องส่งส านักงาน ก.พ.ร. 

(3) ให้ส านักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วนราชการ  
และจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพหากเกิด
ภาวะวิกฤตในอนาคต 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ 
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 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 
(หากมี) 

ขั้นต้น           
(50 คะแนน) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
 (100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 (จ านวน 3 – 5 ตัวชี้วัด) 
1 ระดับความส าเร็จในการ

พัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยื นยั นตั วตนทางดิ จิ ทั ล 
(DOPA-Digital ID) ร่ วมกับ 
ปค .  และ  ( กพร .สป .  / 
ศสส.สป. รับผิดชอบ) 
 
 
 

10 - ระบบต้นแบบแล้ว
เสร็จ            
- คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น
ระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
(DOPA-Digital ID) 
- ผู้ ล ง ท ะ เ บี ย น 
D.DOPA จ า น ว น
3,000 คน 

- ทดสอบและปรับปรุง 
ร ะ บ บ ใ ห้ มี ค ว า ม
ปลอดภัยและพร้อมใช้
งาน     
- (ร่าง) กฎกระทรวง
ก า หน ดกา ร ปฏิ บั ติ 
ง า น ก า ร ท ะ เ บี ย น
ราษฎรฯ พ.ศ. .... 
 - ระบบการพิ สู จน์
แ ล ะ ยื น ยั น ตั ว ท า ง
ดิจิทัลสามารถใช้งาน
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ด้ 
จ านวน 2 งาน ได้แก ่
1 )  ง า น ตร ว จส อ บ
ข้อมูลบุคคล 
2) งานจองควิออนไลน ์
- ผู้ลงทะเบียนD.DOPA 
จ านวน 4,000 คน 

- ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ห น ด 
การปฏิบัติงานการทะเบียน
ราษฎรฯ พ.ศ. ....ประกาศใช้ 
- ระบบการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล สามารถ 
ใช้งานและให้บริการได้จ านวน 
3 งาน ไ ด้ แ ก่  1 )  ง า น
ตร ว จ ส อบ ข้ อ มู ล บุ ค ค ล  
2)  ง านจองคิ วออนไลน์  
3) งานแจ้ งย้ ายปลายทาง
อัตโนมัติ 
- ข้ อเสนอการพัฒนา และ
ปรับปรุงระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล     
- ข้อเสนอการทบทวนงาน
บริ การของกรมพร้ อมทั้ ง
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง...         
- ผู้ลงทะเบียน D.DOPA จ านวน 
5,000 คน 

  ขั้นมาตรฐาน                                   
- จัดท าระบบต้นแบบแล้วเสร็จ                   
- จัดท าคู่มือการใช้งานระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล  (DOPA-Digital ID)                                     
- ทดสอบและปรั บปรุ ง ร ะบบให้ มี ค วามปลอดภั ย 
และพร้อมใช้งาน                     
- (ร่าง) กฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงาน การทะเบียน
ราษฎรด้วยระบบดิจิทัล และค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....                            
- ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสามารถใช้งาน
และให้บริการได้ จ านวน 2 งาน ได้แก่ 1) งานตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคล 2) งานจองคิวออนไลน ์
- จ านวนผู้ลงทะเบียนใช้งาน จ านวน 4,119 คน                                                   
- หน่วยงาน (ภายนอก) ที่ขอใช้งานระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)  
 

ปัญหา 
- อยู่ ร ะหว่ า ง
การพิ จารณา
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา  
- อยู่ ร ะหว่ า ง 
พั ฒ น า แ ล ะ
ทดสอบระบบ 
จึ งท า ให้ ยอด 
ผู้ ล งทะ เบี ยน 
ยั ง ไ ม่ ม า ก 
เท่าท่ีควร 

๑. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 



22 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 
(หากมี) 

ขั้นต้น           
(50 คะแนน) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
 (100 คะแนน) 

2 
 

ความส าเร็จของการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการในจังหวัด 
ที่ มี ผลสั มฤทธิ์ สู่ ร่ ว ม กั บ
ส านั กงาน ก .พ.ร .  แล ะ
(สบจ.สป./ สนผ.สป. กจ.สป.  
/ กพร.สป. ร่วมรับผิดชอบ) 

15 10 จังหวัด 20 จังหวัด 30 จังหวัด  ขั้นต้น                                       
- ส านักงาน ก.พ.ร. เจ้าภาพหลักรายงานผลการด าเนินงาน 
ในระบบ e-SAR ความส าเร็ จของการพัฒนารู ปแบบ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 จังหวัด                                          
- ในส่วนการขับเคลื่อนการด าเนินการของ มท. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ก าหนดจังหวัดน าร่อง 22 จังหวัด และจังหวัด 
ที่มีความพร้อม (Area) เสนอประเด็นการพัฒนาตามแนวทางฯ 
(Agenda) รูปแบบที่จะใช้ด าเนินงาน (Model & Mechanism) 
พร้อมแนบแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนท่ี
ชัดเจนตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งมีข้อเสนอขับเคลื่อน 
ในลักษณะ Quick Win และข้อจ ากัดที่ต้องการปลดล็อกระยะ
ต่อไป โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมจ านวน 34 จังหวัด ต่อมาเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  เป็นอุปสรรคในการด าเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่
มีผลสัมฤทธิ์สู ง  อ.ก.พ.ร .  ภูมิภาค ฯ จึงเห็นชอบให้  
1) ทุกจังหวัดถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดท าสรุปบทเรียนการบริหาร
จัดการเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานในภาวะวิกฤตต่อไป  
ซึ่งทุกจังหวัดได้รายงานผลการถอดบทเรียน และน าเรียน
ผู้บริหารเพื่อโปรดทราบผลการด าเนินการด้วยแล้ว  
2) จังหวัดที่เสนอขับเคลื่อนตามประเด็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  
34 จังหวัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ด าเนินการตาม Agenda 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  20 จังหวัด และ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 10 จังหวัด 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 
(หากมี) 

ขั้นต้น           
(50 คะแนน) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
 (100 คะแนน) 

3 ความส าเร็จในการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกลาง 

5 - ร้ อ ยละ  80  ขอ ง
ฐานข้ อมู ลที่ ก าหนด 
ได้น าเข้าในระบบศูนย์
ข้อมูลกลาง 

- ร้ อยละ 100 ของ
ฐานข้ อมู ลที่ ก าหนด 
ได้น าเข้าในระบบศูนย์
ข้อมูลกลาง 

- ร้ อยละ 100 ของฐาน 
ข้อมูลที่ก าหนดได้น าเข้าใน
ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง                
- เ ช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน และสามารถ 
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน  
/วิเคราะห์ปัญหาในพื้นที ่

 ขั้นสูง                                             
๑. น าเข้าฐานข้อมูล จ านวน ๔๒๙ ฐานข้อมูลเข้าในระบบ 
ศูนย์ข้อมูลกลางได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย      
   ๑) รายการข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงาน  

จ านวน ๓๖ ฐานข้อมูล                                       
๒) รายการข้อมูลจากศูนย์ขอ้มูลเดิม  
จ านวน ๑๘ ฐานข้อมูล                                     
๓) รายการข้อมูลจากส านักงานสถติิแห่งชาติ  
จ านวน ๓๐๓ ฐานข้อมูล  
๔) รายการข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน ๗๒ ฐานข้อมูล 

๒. มีการแสดงผล/รายงานในมุมมองต่าง ๆ ได้แก่  
๑) ข้อมูลเร่งด่วน  
๒) ข้อมูลเชิงพื้นที่  
๓) ข้อมูลตามภารกิจแยกตามด้าน 21 ด้าน 
๔) ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล ๗๗ จังหวัด  
5) ข้อมูล ๒๗ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล

จังหวัด                                 
  5.1) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิด (Open Data) 
จ านวน ๑๕๑ ชุดข้อมูล (https://edwopendata.moi.go.th)   

  5.2) จังหวัดน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา
พื้นที่จังหวัด 

 
 
 
 

 

https://edwopendata.moi.go.th/
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 
(หากมี) 

ขั้นต้น           
(50 คะแนน) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
 (100 คะแนน) 

4. ความส าเร็จตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 

4.1 ความส า เร็ จตามภารกิ จ
หลั ก /ยุ ท ธศ าสตร์  มท . 
(กพร.สป. รับผิดชอบ) 

10 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 
 
 

 ขั้นมาตรฐาน                                   
- ประเมินผลจากผลการด า เนินงานตัว ช้ีวัดทุกกรม 
ตามภารกิจหลักของ มท. จ านวน 7 กรม 7 ตัวช้ีวัด 
ซึ่งผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยตัวช้ีวัดคิดเป็นร้อยละ 82.14 

 

5. ร้อยละความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม (ร้อยละ 20) 
5.1 ร้ อยละของจ านวนเรื่ อง

ร้องเรียนคงค้างที่ด าเนินการ
จนเป็นที่ยุติ 

10 ร้อยละ 92 
(ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) 

ร้อยละ 94 
(+Growth ปี 63 = 2) 

ร้อยละ 96  ขั้นสูง 
- เรื่องคงค้างทั้งหมด จ านวน 6,429 เรื่อง และสามารถ
แก้ไขจนได้ข้อยุติจ านวน 6,221 เรื่อง คงเหลือ 208 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 96.77 

 

5.2 ร้ อยละของจ านวนเรื่ อง
ร้องเรียนรับใหม่ที่ด าเนินการ
ได้จนเป็นที่ยุติ 

10 ร้อยละ 90.25 
(ผลงานปี 63) 

ร้อยละ 92.12 
(+Growth  

เฉลี่ย/2 = 1.87) 

ร้อยละ 93.99 
(+Growth เฉลี่ย = 3.74) 

 ขั้นมาตรฐาน                                             
- จ านวนเรื่องที่รับเข้าทั้งหมด จ านวน 49,415 เรื่อง 
และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ จ านวน 45,956 เรื่อง 
คงเหลือ 3,459 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 93.00 

 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) 
6. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  
6.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : 

การให้บริการรับเรื่องรอ้งเรยีน
ของศูนย์ด ารงธรรม 

15 ยื่ น เ รื่ อ ง / ยื่ น ค า ข อ 
และเอกสารประกอบ
เป็ น ก ร ะ ด า ษ  โ ด ย
ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ต้ อ ง
เดินทางมาติดต่อ ณ 
ส านักงาน เช่น จัดส่ง
ทางไปรษณี ย์  อี เมล์  
เป็นต้น 

ยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอทาง
อ อ น ไ ล น์  ( e-form)  
แต่ยังไม่สามารถแนบ
เอกสารมาพร้ อมกั น 
ผ่านระบบได้ โดยให้
ประชาชนจัดส่ งแยก 
มาในรูปแบบ scan file 

มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอ
ท า ง อ อ น ไ ล น์  ( e-form)  
ที่ประชาชนมีความปลอดภัย
รั ก ษ า ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล  
แ ล ะ แ น บ เ อ ก ส า ร
ประกอบการพิจารณาได้ 

 ขั้นสูง                                             
- ประชาชนสามารถที่จะยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ 
ของ ศดธ.มท. รวมถึงแนบไฟล์เอกสารที่เป็น PDF และรูปภาพ 
ผ่านระบบเพื่อพิจารณาประกอบการร้องเรียนร้องทุกข์ 
ที่มีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของผู้ร้องได้ 
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ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 
(หากมี) 

ขั้นต้น           
(50 คะแนน) 

ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
 (100 คะแนน) 

6.2 การประเมิ นสถานะของ
หน่วยงาน ในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
(กพร.สป. เป็นหน่วยหลัก
รั บ ผิ ด ชอ บ / ทุ ก ห น่ ว ย
สนับสนุน) 

15 370.00 421.32 429.75  ขั้นสูง                                            
-  สป.มท. ได้สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๔.๐ ประจ าปี พ.ศ. 256๔ โดยประเมินสถานะ 
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (การประเมินตนเอง 
ผ่านระบบออนไลน์) ท้ังนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อ
หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ฯ  

ขั้นตอนที่ ๑  การประเมินตนเอง โดย สป.มท. ผ่านเกณฑ์
การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่  1 มีค่าคะแนนเท่ากับ 
441.80 คะแนน (ผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง)  

ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
(Application Report) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับการตรวจประเมินในพื้นท่ีปฏิบัติงาน  
(Site Visit) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔  
- ผลการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)  
สป.มท. ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ และได้มีพิธีมอบรางวัล
เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว           
- ปมท. ได้มีหนังสือแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร 
แก่หน่วยงาน/จังหวัด ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐที่เป็นเลิศ (ได้รับรางวัล) ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
และหนังสือช่ืนชมหน่วยงาน/จังหวัดที่มีผลการประเมิน 
ในระดับดีแต่ไม่ถึงระดับได้รับรางวัล ประจ าปี พ.ศ. 2564   
เพื่อเป็นขวญัก าลังใจในการพัฒนาต่อไป 

 



26 

 
 

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 

1 ระดับความส า เร็ จ 
ในการพัฒนาระบบ
การพิสูจน์และยืนยัน
ตั ว ต น ท า ง ดิ จิ ทั ล
(DOPA-Digital ID) 

20 - ระบบ DOPA-Digital ID ต้นแบบ และคู่มือ
การใช้งานแล้วเสร็จ 

- ทดสอบและปรับปรุ งระบบให้มี ความ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 

- ร่างกฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงาน 
การทะเบี ยนราษฎรด้ วยระบบดิ จิ ทั ล 
และค่ าธรรมเนี ยม พ.ศ. ... อยู่ ระหว่ าง 
การพิจารณาของ สคก. 

- ระบบ DOPA-Digital ID สามารถให้บริการ
ได้ 2 งาน (งานตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 
และงานจองคิวออนไลน์) 

- ผู้ลงทะเบียน D.DOPA 4,119 คน 

75.00 15.0000 

2 ร้อยละของการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน
ร้ อ งทุ กข์ ขอ งศู นย์
ด ารงธรรมอ าเภอ 

15 ร้อยละ 95.34  
(เรื่องร้องเรียน 26,348 เรื่อง ยุติ 25,121 เรื่อง) 

86.88 13.0320 

3 ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ไม่พบปัญหา  
ยาเสพติด 

15 ร้อยละ 75.08 
(ประเมินหมู่บ้าน 80,416 หมู่บ้าน 
ผ่านเกณฑ์ฯ 60,377 หมู่บ้าน) 

100 15.0000 

4 ร้อยละของหมู่บ้าน
ในจังหวัดชายแดนใต้
ที่มีผลการประเมิน
ห มู่ บ้ า น ใ น ร ะ ดั บ
เข้มแข็งมาก 

20 ร้อยละ 96.24 
(หมู่บ้านท้ังหมด 1,969 หมู่บ้าน  
ผ่านเกณฑ์ 1,895 หมู่บ้าน) 

81.00 16.2000 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30 
1 การพัฒนาองค์การสู่

ดิจิทัล : การแจ้งย้าย
ปลายทางอัตโนมัติ 
(การพัฒนา e-Service) 

15 ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากร่าง
กฎกระทรวงก าหนดการปฏิบัติงานการ
ทะ เบี ยนราษฎรด้ วยระบบดิ จิ ทั ล และ
ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม  พ . ศ .  . . .  อ ยู่ ร ะ หว่ า ง 
การพิจารณาของ สคก. 

0.00 0.0000 

2 การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 

15 436.77 คะแนน 
(ผลคะแนนการประเมิน ขั้นตอนท่ี 1) 

100 15.0000 

รวม 100  74.2320 
 

 

  2. กรมการปกครอง (ปค.) 
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ผลการประเมิ นส่ วนราชการตามมาตรการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒ องค์ประกอบ ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

  

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายขั้นสูง ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ประกอบด้วย 

1 ระดับความส าเร็จของการ
ส่ ง เ ส ริ ม ผลิ ตภัณฑ์  OTOP  
ในตลาดออนไลน์ 

๔๑,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ 
- สามารถส่งเสริมเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ได้ 

ผ่านเป้าหมายขั้นสูง ความส าเร็จของการส่งเสริม
ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ OTOP ใ น ต ล า ด อ อ น ไ ล น์ 
จ านวน ๔๔,๔๖๘ ผลิตภัณฑ์ 

2 ร้อยละหมู่บ้านที่ ได้ รับการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสุข
มวลรวมเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๑๑,๔๑๔ หมู่บ้าน) 

ผ่านเป้าหมายขั้นสูง หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวล
รวมเพิ่มขึ้น จ านวน ๑๑,๔๑๔หมูบ่้าน ร้อยละ ๑๐๐ 

3 จ านวนกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่
สามารถยกระดับได้ 

๙,๐๐๐ กลุ่ม/กองทุน ผ่านเป้าหมายขั้นสูง  จ านวนกองทุนชุมชนเข้มแข็ง
ที่สามารถยกระดับได้จ านวน ๙,๐๐๐ กลุ่ม/กองทุน 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ประกอบด้วย 
1 การพัฒนาระบบลงทะเบียน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ระดับ L๑ระบบยื่นเรื่อง/ยื่นค า
ข อ ท า ง อ อ น ไ ล น์  ( e-form) 
ที่ประชาชนมีความปลอดภัย 
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณาได้ 

ผ่านเป้าหมายขั้นสูง มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอทาง
ออนไลน์ (e-form) ที่ประชาชนมีความปลอดภัย
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารประกอบ 
การพิจารณาได้ 

2 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ะ ขอ ง
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) 

๓๕๐ คะแนน ผ่านเป้าหมายขั้นสูง การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) 
ได้ ๓๗๖.๙๙ คะแนน 

 3. กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ขั้นต้น (50) มาตรฐาน (75) ขั้นสูง (100) 

1. ผลส าเร็จการจัดการที่ดินของรัฐ 
1.1 ความส าเร็จในการจัดที่ดิน

ท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชน 

3,800 4,050 4,300 4,397 แปลง 

1.2 ความส าเร็จในการรังวัด
เพื่อออกและตรวจสอบ
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 

•  มีแผนขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
• ด าเนินการในพื้นที่
เ ป้ าหมาย ไ ด้ แ ล้ ว
เสร็จ 24,000 ไร่ 

• มีแผนขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
• ด าเนินการในพื้นที่
เ ป้ าหมาย ไ ด้ แ ล้ ว
เสร็จ 25,000 ไร่ 

• มีแผนขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 
• ด าเนินการในพื้นที่
เป้าหมายได้แล้วเสร็จ 
30,000 ไร่ 

47,23๒ - 0 - 84.6  ไร่ 

2. ความส าเร็จในการใช้ประโยชน์ระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งรูป 
2.1 ความส า เ ร็ จ ในการ ใ ช้

ประโยชน์ระบบให้บริการ
ค้นหาต าแหน่งรูปแปลงที่ดิน
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
ทางอินเทอร์เนต็ 
(LandsMaps)  
(1 กรม 1 ปฏิรูป) 

ฟังก์ชันระบบค านวณ
ค่ าใ ช้ จ่ ายการโอน 
มีความคลาดเคลื่อน 
การค านวณระหว่าง
ระบบและเจ้าหน้าที่ 
ไม่เกินร้อยละ 10 

•ฟังก์ชันระบบค านวณ
ค่ าใ ช้ จ่ ายการโอน 
มีความคลาดเคลื่อน 
การค านวณระหว่าง
ระบบและเจ้าหน้าที่ 
ไม่เกินร้อยละ 10 
• มีบริการระบบ 2 
ภาษา และรายละเอียด 
สถานะจัดสรรที่ดิน 

•  ฟั ง ก์ ชั น ร ะ บ บ
ค านวณ ค่าใช้จ่ายการ
โ อ น มี ค ว า ม
คลาด เคลื่ อนการ
ค านวณระหว่างระบบ
แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่  
ไม่เกินร้อยละ 10 
• มีบริการระบบ 2 
ภาษา และรายละเอียด 
สถานะจัดสรรที่ดิน 
• มีระบบรองรับการ
เปิดเผยข้อมูลภาระ
ผูกพัน 

•  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร
ปรั บปรุ ง  ฟั งก์ ชั น
ร ะ บ บ ค า น ว ณ
ค่าใช้จ่ายฯ ให้ถูกต้อง 
• มีบริการระบบ 2 
ภาษาและรายละเอียด 
สถานะจัดสรรที่ดิน 
• มีระบบรองรับการ
เปิดเผยข้อมูลภาระ
ผูกพัน 

3. ผลส าเรจ็การออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน 
3.1 ความส าเร็จในการเดิน

ส า รวจออกโฉนดที่ ดิ น 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (มีพื้นที่ด าเนินการ 
13,490 แปลง) 

ด าเนินการได้แล้ ว
เสร็จร้อยละ 90 ของ
พื้นที่คงค้างด าเนินการ 

ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 95 ของพื้นที ่
คงค้างด าเนินการ 

ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ร้อยละ 100 ของพื้นที ่
คงค้างด าเนินการ 

ด าเนินการได ้
15,456 แปลง      
(ร้อยละ 110.40) 

3.2 ความส าเร็ จในการเดิน
ส ารวจออกโฉนดที่ดินและ
รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้
เป็ นมาตรฐานเดี ยวกั น 
(สนส.) 

62,000 แปลง 
(ค่าเป้าหมายปี 64 ) 

62,062 แปลง 
(ค่ากลางระหว่างขั้นต้น 
และขั้นสูง) 

63,240 แปลง  
(ค่าเป้าหมายตามที่ส่วน 
ราชการเสนอ) 
 

ด าเนินการได้ 
63,437 แปลง 

 4. กรมที่ดิน (ทด.) 
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ขั้นต้น (50) มาตรฐาน (75) ขั้นสูง (100) 

4. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
4.1 
     
 

นิติกรรมและการรังวัด
ทางอินเทอร์เน็ต         
(e-QLands) (สทส.) 

ยื่นเรื่อง/ยื่นค าขอ 
และเอกสารประกอบ 
เป็นกระดาษ โดย
ประชาชนไม่ ต้ อง
เดิ นทางมาติดต่ อ 
ณ ส านักงาน เช่น 
จัดส่งทางไปรษณีย์ 
อีเมล์ เป็นต้น 

ยื่นเรื่ อง/ยื่นค าขอ 
ทางออนไลน์ (e-form) 
แต่ ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
แ น บ เ อ ก ส า ร 
ม า พ ร้ อ ม กั น ผ่ า น
ร ะ บ บ ไ ด้  โ ด ย ใ ห้
ประชาชนจัดส่งแยก
ในรูปแบบ scan file 

มี ร ะ บ บ ยื่ น เ รื่ อ ง 
/ ยื่ น ค า ข อ ท า ง
ออนไลน์  (e-form) 
ที่ ป ร ะ ช า ช น  
ซึ่งมีความปลอดภัย 
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
และแนบ เอกส า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาได้ 

- มีระบบ (e-QLands) 
ใ ห้ บ ริ ก า ร ยื่ น เ รื่ อ ง 
/ ยื่ น ค า ข อ ท า ง
ออน ไ ล น์  ( e-from)  
ที่ประชาชนมีความ
ปลอดภัย รักษาข้อมูล   
ส่วนบุคคล และแนบ
เอกสารประกอบการ
พิจารณาได้ 
- ส ถิ ติ ก า ร จ อ ง คิ ว        
รวมทั้งสิ้น 32,270 คิว 

4.2 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0  
(PMQA 4.0) 

370.00 432.24 440.88 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
จากผู้ตรวจได้คะแนน 
425.52 
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

๑. ความส าเร็จในการขับเคลื่อนโครงการต าบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ ด าเนินการได้ทั้ง ๒๐ โครงการ  

๒. ความส าเร็จในการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นผังแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด (๑ กรม ๑ ปฏิรูป) 
   ๒.๑ ความส าเร็จของการปรับปรุงผังเมือง 
รวมจังหวัดที่เริ่มด าเนินการในปีงบฯ ๖๔ 

ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ 
ตามขั้นตอน ที่ ๑ - ๓ โดยประชุม 
รั บฟั งค วามคิ ด เห็ นขอ ง
ประชาชนได้ครบทั้ง ๑๖ จังหวัด 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จเกิน
ขั้นตอนที่  ๓ ได้อย่างน้อย 
๘ จังหวดั 

ด าเนินการแล้วเสร็จเกิน
ขั้ น ตอนที่  ๓  ได้ ครบทั้ ง  
๑๖ จังหวัด 
 

อยู่ ระหว่ างด า เนิ นการ 
ขั้นตอนที่ ๑ 

ติดปัญหา COVID–19 
ท า ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น  
ก า ร ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 

   ๒.๒ ความส าเร็จของการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
(เริ่มด าเนินการแล้ว ต้ังแต่ปีงบฯ ๖๓) 

ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ 
ตามขั้นตอนที่  ๔ โดยผ่าน
การพิจารณาจากที่ ประชุม 
คณะกร รมกา รผั ง เ มื อ ง 
ได้ครบทั้ง ๑๖ จังหวัด 

ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ 
ต า ม ขั้ น ต อ น ที่  ๕  โ ด ย 
ปิ ด ป ร ะ ก า ศ  ๙ ๐  วั น  
ได้ครบทั้ง ๑๖ จังหวัด 

ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ 
ตามขั้นตอนที่ ๖ โดยสามารถ 
แจ้งผลการพิจารณาค าร้อง 
ต่อผู้ร้องได้ครบทั้ง ๑๖ จังหวัด 

อยู่ ร ะหว่ า งด า เนินการ
ขั้นตอนท่ี ๑ 

ด าเนินการช้ันตอนท่ี ๑ 
ใหม่ตามมติการประชุม
คณะกรรมการผังเมือง 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
วันที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

  5. กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

๓. ความส าเร็จของระบบการป้องกันและระบาย 
น้ าท่วมพ้ืนทีชุ่มชน 

โครงการที่อยู่ ในระยะเวลา 
ค้ าประกันสามารถป้องกันพื้นที่ 
ชุมชนได้อย่างน้อย ๑6 โครงการ 
พร้อมทั้งมีสรุปผลการส ารวจ
ความ เห็ นของประชาชน 
ในพื้นที่ท่ีมีต่อโครงการ 

โครงการที่อยู่ ในระยะเวลา 
ค้ าประกันสามารถป้องกัน
พื้ นที่ ชุ มชนได้ อย่ างน้ อย 
๑ โครงการ พร้อมทั้งมีสรุปผล
การส ารวจความเห็นของ
ประชาชนในพื้ นที่ ที่ มี ต่ อ
โครงการ 

โครงการที่อยู่ในระยะเวลา
ค้ าประกันสามารถป้องกัน
พื้นที่ ชุมชนได้ครบทั้ ง ๒๐ 
โครงการ พร้อมท้ังมีสรุปผล 
การส ารวจความเห็นของ
ประชาชนในพื้ นที่ ที่ มี ต่ อ
โครงการ 

ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กั น พื้ น ที่
ชุมชนได้  ๒๐ โครงการ 
และมีสรุปผลการส ารวจ
ความเห็นของประชาชน 
ในพื้ นที่ ที่ มี ต่ อโครงการ 
๑๙ โครงการ 

ไม่สามารถด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่
ได้ ๑ โครงการ เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID–
19 

โ ค ร ง ก า ร ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด า เนิ นการ ในปี งบฯ  ๖๔ 
สามารถด าเนินการไดแ้ล้วเสร็จ 
๗ โครงการ 

โ ค ร ง ก า ร ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด า เนิ นการในปี งบฯ ๖๔  
สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 
๘ โครงการ 

โ ค ร ง ก า ร ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ด า เนิ นการในปี งบฯ ๖๔ 
สามารด าเนินการได้แล้วเสร็จ 
๙ โครงการ 

ด า เ นิ น ก า ร แล้ ว เสร็ จ  
๖ โครงการ 

พ บ ค น ง า น ติ ด เ ช้ื อ 
COVID–19 ท า ใ ห้ 
ไม่สามารถด าเนินการ 
ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ
ตามแผน ๓ โครงการ 

๔. ความส า เร็จในการก่อสร้าง เขื่อนป้องกัน 
ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็ นระยะทางไม่ น้ อยกว่ า 
๔๔.๗๕ กม. (ร้อยละ ๙๐ ของ
ค่าเป้าหมายปี ๖๔) 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เป็นระยะทางไม่น้อยกว่ า 
๔๙.๗๕ กม. (คา่เป้าหมายป ี๖๔) 

ด าเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
เป็ นระยะทางไม่น้ อยกว่ า 
๕๔.๗๕ กม. (เพิ่มร้อยละ ๑๐ 
จากคา่เป้าหมายปี ๖๔) 

ด าเนินการแล้วเสร็จเป็น
ระยะทาง ๕๘.๐๒ กม. 
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หมายเหตุ : การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น าผลการด าเนินงาน 
จัดประเภทตามเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพ มาตรฐานต้อง ปรับปรุงตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ขั้นต้น มาตรฐาน ขั้นสูง 

๕. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
    ๕.๑ การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ระบบแสดง
ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ ยื่ น ค า ร้ อ ง ก า ร ปิ ด ป ร ะ ก า ศ 
๑๕/๓๐/๙๐วัน ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ออกเอกสารเป็นกระดาษ 
พ ร้ อ ม กั บ จั ด ส่ ง ใ ห้ ผู้ รั บ 
บริการ (แทนการให้มาร ับ
เอกสาร ณ ส านักงาน) 

ออกเอกสารเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/ 
e-Certificate/e-Document) 
ผ่านทาง Mobile หรอืเวบ็ไซต ์

ออกเอกสาร เป็น เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Licence/ 
e-Certificate/e-Document) 
ตามมาตรฐาน ETDA ผ่านทาง 
Mobile ห รื อ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
และผู้ รั บบริ กา รสามารถ  
print out เอกสารได้ 

ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ 
เ พื่ อ ป ร ะ ก า ศ รั บ ฟั ง 
ความคิดเห็นและยื่นค าร้อง
เ กี่ ย ว กั บ ผั ง เ มื อ ง ร ว ม 
ผ่านระบบแสดงความเห็น
และยื่ น ค า ร้ อ งก า รปิ ด
ประกาศ๑๕/๓๐/๙๐ วัน 
ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถ  
print out เอกสารจากระบบ  
เพื่อเป็นหลักฐานการยื่น 
ค าร้องได้ 

 

   ๕.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ๒๔๐ คะแนน - ๓๕๐ คะแนน ๔๐๕.๑9 คะแนน 
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ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน ขั้นต้น 

(๕๐ คะแนน) 
ขั้นมาตรฐาน 
(๗๕ คะแนน) 

ขั้นสูง 
(๑๐๐ คะแนน) 

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 
(๑) ความส าเร็จในการแจ้ง
เ ตือนภัยล่ ว งหน้าภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 
๒๕ 

ร้อยละ 
94.92 

ร้อยละ 
97.46 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ขั้นมาตรฐาน (คิดเป็นร้อยละ 98.64) 

(๒) ความส าเร็จในการจัดท า
ร่ า ง แ ผ น ก า ร ป้ อ ง กั น 
และบรร เทาสาธารณภั ย
แห่งชาติ พ.ศ. ... 

ร้อยละ 
๒๐ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(กปภ.ช) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ร่างแผนฯ 

น าเสนอร่างแผนฯ ต่อส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็น 

น าเสนอร่างแผนฯ ตอ่คณะรัฐมนตรี  ขั้นมาตรฐาน 
 

(๓) ความส าเร็จในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

ร้อยละ 
๒๕ 

    

(๓ .๑)  อัตรา ผู้ เสี ยชี วิ ต 
จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น 
ต่อประชากรแสนคน 

ร้อยละ 
๑๕ 

31.18 ต่อประชากรแสนคน 30.24 ต่อประชากรแสนคน 29.62 ต่อประชากรแสนคน  ขั้นสูง (คิดเป็น 27.72 ต่อประชากรแสนคน) 
 

(๓.๒) ความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนการด า เนินงาน
ป้ อ งกั นแล ะลดอุ บั ติ เ ห ตุ 
ทางถนนในระดับพ้ืนที่ 
 

ร้อยละ 
๑๐ 

ศปถ.จ. ≥ 50 จังหวัด ด าเนิน
กิจกรรม ด้านความปลอดภัย
ทางถนนในระดับพื้นที ่

ศปถ.จ. 63 จังหวัด ด าเนิน
กิจกรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนนในระดับพื้นที ่

ศปถ.จ . 76 จ ังหวัด ด า เน ิน
กิจกรรมด้านความปลอดภัยทาง
ถนนในระดับพื้นที ่

 ขั้นมาตรฐาน 
 (จังหวัดที่ด าเนินการส าเร็จครบถ้วน 5 กิจกรรม  
 มีจ านวน ๖๓ จังหวัด) 
 
 
 
 
 

 6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัย (ปภ.) 
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ชื่อตัวชี้วัด 
ค่า

น้ าหนัก 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน ขั้นต้น 

(๕๐ คะแนน) 
ขั้นมาตรฐาน 
(๗๕ คะแนน) 

ขั้นสูง 
(๑๐๐ คะแนน) 

(๔) ผลการพัฒนาศักยภาพ 
องค์การสู่การเป็นระบราชการ 
4.0 

ร้อยละ 
๓๐ 

    

(๔.๑) ตัวชี้วัดการพัฒนา
ร ะบบบั ญชี ข้ อมู ล (Data 
Catalog) เ พ่ื อน า ไปสู่ ก าร
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ภ า ค รั ฐ 
(Open Data) 

ร้อยละ 
๑๕ 

มีรายช่ือชุดข้อมูลที่สัมพันธ์ 
กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น 
ตามภารกิจท่ีเลือก 

ชุดข้อมูลมีค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) สอดคล้ อ งตาม 
มาตรฐานที่  สพร .  ก าหนด 
(14กรายการ) ทุกชุดข้อมูลใน
กระบวนการท างาน 
 

- มีระบบบัญชีข้อมูล 
- จ ัดท าข ้อม ูล เปิดที ่ถ ูกจ ัด ใน
หมวดหมู่ สาธารณะ อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดใน
บัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึง ข้อมูล
ได้ตามมาตรฐาน คุณลักษณะ
แบบเปิดที่ สพร. ก าหนด 

 ขั้นสูง 
 

(๔.๒) การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ร้อยละ 
๑๕ 

240 - 350  ขั้นสูง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้คะแนนรวม 
๓๘๕.๙๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน 
เป็นระบบราชการ ๓.๐๙ 
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 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(น้ าหนัก) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจง 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหา/อุปสรรค (หากม)ี ขั้นต้น 

(50 คะแนน) 
ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 (จ านวน 3 – 5 ตัวชี้วัด) 
1. ความส า เ ร็ จ ขอ ง

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการมีอาสา 
สมัครบริบาลท้องถิ่น 

20 - อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น
ปฏิบั ติหน้ าที่
ต าม เกณฑ์ ที่
ก าหนด จ านวน 
5,000 คน 
- ร้อยละ 50
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละ
จั ง ห วั ด มี
อ า ส า ส มั ค ร
บริบาลท้องถิ่น
ที่ บริ การด้ าน
สุขภาวะของ
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี
ภาวะพึ่งพิง 

- อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น
ปฏิบั ติ หน้ าที่ 
ตามเกณฑ์ ที่
ก าหนด จ านวน 
6,500 คน 
- ร้อยละ 60 
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละ 
จั ง ห วั ด มี
อ า ส า ส มั ค ร
บริบาลท้องถิ่น
ที่บริการด้าน
สุขภาวะของ
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี
ภาวะพึ่งพิง 

- อ า ส า ส มั ค ร
บริบาลท้องถิ่น
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ 
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนด จ านวน 
8,000 คน 
- ร้ อ ย ล ะ  7 0  
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในแต่ละ
จั ง ห วั ด มี
อ า ส า ส มั ค ร 
บริ บาลท้ องถิ่ น 
ที่บริการด้านสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ
ทีม่ีภาวะพึ่งพิง 
 
 
 
 
 

 ขั้นสูง 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้ าที่ ดู แล 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
จ านวน 13,112 คน อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง (100) 
2. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัด 
ที่มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทีบ่ริการด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง  
จ านวน 6,883 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87 อยู่ในค่าเป้าหมาย
ขั้นสูง (100) 

ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้การท างานของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นมีความเสี่ยงสูง ไม่สามารถลง
พื้นที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่ ง พิ ง ไ ด้  จึ ง ร่ ว ม มื อ กั บ ก ร ม อน า มั ย 
ในการจัดท าแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิงในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และ สถ. ได้มีหนังสือแจ้งให้อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นทราบแนวทางเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(น้ าหนัก) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจง 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหา/อุปสรรค (หากม)ี ขั้นต้น 

(50 คะแนน) 
ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

2. ร้อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้ รั บการจั ดการ
อย่างถูกต้อง 

25 83.08 
 

84.52 
 

86.57 
 

 ขั้นมาตรฐาน 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนไดร้ับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 84.81 

 

3. ความส าเร็จของการ
ยกระดั บอ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพ 
ของอปท. 
( Local Performance 
Assessment : LPA) 

25 - รายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
LPA ขององค์กร
ปกครองส่ วน
ท้องถิ่นท้ัง 82 
แห่ง 
- แผนยกระดับ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง 
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
ทั้ง 82  แห่ง 
 
 
 
 
 

- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นห66 
แห่ง (ร้อยละ 80) 
ด าเนินการตาม
แผนยกระดับ ฯ 
ได้ครบถ้วน 

- องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 82 
แห่ง (ร้อยละ 100) 
ด าเนิ นการตาม 
แผนยกระดั บ ฯ 
ได้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นสูง 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
- ได้ด าเนินการจัดท าแผนยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ทั้ง 82 แห่ง 28 จังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ได้ด าเนินการจัดท ารายงานวิ เคราะห์ข้อมูลประเมินผล 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ท้ัง 82 แห่ง  28 จังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 82 แห่ง 28 จังหวัด ด าเนินการ
ตามแผนยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี พ.ศ.2564 
ได้ครบถ้วน 
 
 

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)กส่ งผลต่อการปฏิบั ติ งานของ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ในการนิเทศ แนะน า และส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นตามข้อจ ากัดของ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ มาตรการของ 
ศบค. และผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ก ร ะ ทบ ต่ อ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ตั ว ช้ี วั ด ข อ ง 
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
และการปฏิบัติ งานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

(น้ าหนัก) 

ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 
ผลการด าเนินงาน/ค าชี้แจง 

การปฏิบัติงาน 
ปัญหา/อุปสรรค (หากม)ี ขั้นต้น 

(50 คะแนน) 
ขั้นมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

ขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30 (จ านวน 1 ตัวชี้วัด) 
1. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
1. การพัฒนาองค์การ

สู่ดิจิทัล : การช าระ
ภาษีที่ ดิ น และสิ่ ง
ปลูกสร้าง 

15 อปท. จ านวน 
3,924 แห่ง 
ยื่ น ช า ร ะ  ณ   
ส า นั ก ง า น 
ผ่ า น เ ค รื่ อ ง 
รูดบัตรอิเล็ก-
ทรอนิกส์ 
(EDC )  ของ
ธนาคารกรุงไทย 
(ประชาชนไม่
ต้องน าเงินสด
ไปจ่าย) 

อปท. จ านวน 
3,924 แห่ง 
ยื่นช าระผ่ าน 
ช่องทางอื่นๆ 
ได้โดยประชาชน 
ไม่ต้องเดินทาง
ไปติดต่อ ณ 
ส านักงาน เช่น 
coun te r
ธนาคาร ,  
coun te r  
s e rv i ce  
เ ป็ นต้ น  

อปท .  จ านวน 
3 ,9 2 4  แ ห่ ง 
ช าระผ่านระบบ
อ อ น ไ ล น์ ข อ ง
หน่วยงานและ
อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ 
รั บ เ งิ น อิ เล็ ก - 
ทรอนิกส์ได้ 

 ขั้นมาตรฐาน 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ประชาชนสา มา รถยื่ น ช า ร ะผ่ า น ช่ อ งท า งอื่ น  ๆ  ไ ด้ 
โดยประชาชนไม่ต้ อง เดินทางไปติ ดต่ อ ณ ส านักงาน  
เช่น counter ธนาคาร , ATM, Internet Banking และ 
Mobile Application การช าระภาษีผ่านธนาคาร โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบจ านวน 6,324 แห่ง 
และอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ได้อยู่ในค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75) 

 

2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หน่ วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 
 
 

15 370.00 406.09 414.21 ผลกราด าเนินงานเทียบกับค่าเปา้หมาย 
 ขัน้ต้น 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สถ.ได้คะแนนประเมินฯ รอบที่ 1 คิดเป็น 402.33 คะแนน 
ซึ่งอยู่ในค่าเป้าหมายขั้นต้น (50) 

 

 



 

๓๘ 

  ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2.๒ 

2.2.1 รางวัลเลิศรัฐ 
รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความส าเร็จ

มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย ๓ สาขารางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ  รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับกระทรวงมหาดไทย 
สู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ให้ทุกจังหวัดให้ความส าคัญเข้าร่วมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หรือ PMQA 4.0 
รวมทั้ ง ให้ ความส าคัญต่ อการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ  ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
โดยสร้างการมีส่วนร่วม และค้นหาผลการด าเนินการที่โดดเด่นของจังหวัด เพ่ือพิจารณาเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อย ๑ ประเภทรางวัล เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานโดดเด่น 
ของจังหวัด รวมทั้งการยกระดับกระทรวงมหาดไทยสู่การเป็น “ระบบราชการ ๔.๐”  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ มิติ  
ทั้งการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

ส าหรับรางวัลบริการภาครัฐ เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
เพ่ือประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่  
๑. นวัตกรรมการบริการ ๒. พัฒนาการบริการ ๓. ขยายผลมาตรฐานการบริการ ๔. บูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ 
๕. ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 และ ๖. ยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

นอกจากนี้  ยังมีรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่สนับสนุนให้ส่วนราชการ 
มีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่ในลักษณะเครือข่าย และเป็นหุ้นส่วน 
ความร่วมมือที่น าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
๒. สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ๓. ผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ ๔. เลื่องลือขยายผล และ ๕. ร่วมใจแก้จน 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ            
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการพัฒนาองค์การเพ่ือยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)                
ซึ่งภาพรวมกระบวนการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ได้แก่ การก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ การขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
การมอบนโยบายสู่กรมและจังหวัด การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับ PMQA และการยกระดับสู่ 
ระบบราชการ 4.0 การให้ค าปรึกษา แนะน าโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การติดตามรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ  
การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยแสดงความยินดี ชื่นชมหน่วยงาน/จังหวัดที่ได้รับรางวัลฯ 



 

๓๙ 

 รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับรางวัล
คุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างช่องทางการต่อสื่อสารผ่านกลุ่ม Line 

เครือข่าย PMQA มท. และกลุ่ม Line PMQA 4.0 สป.มท. เพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินการระหว่างกัน 
เป็นต้น 

ผลการพัฒนากระทรวงมหาดไทยสู่รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
ภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ  
ประจ าปี  ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์  (Zoom Meeting) มอบรางวัล 
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สรุปรางวัลดังนี้ 
          - ในภาพรวมระดับประเทศ มีหน่วยงานที่มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดย ๑) รางวัลบริการภาครัฐ จ านวน ๑๐๓ 
รางวัล ๒) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๗๘ รางวัล ๓) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
รายหมวด จ านวน ๓๔ รางวัล และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ จ านวน ๑๕ รางวัล 
         - ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการในสังกัด มท. และจังหวัดได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
จ านวนทั้งสิ้น ๕ กรม และ ๒๕ จังหวัด ๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 

 

รางวัล 
จ านวนหน่วยงาน            

ที่ได้รางวัล 
ในระดับประเทศ 

หน่วยงาน 
ในสังกัด มท. 
ที่ได้รางวัล 

จังหวัดที่ได้รางวัล 
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ 

บริการภาครัฐ ๑๐๓ หน่วยงาน ทด. 
ปค. 
พช. 

ศรีสะเกษ สุรินทร์ ภูเกต็ กาญจนบุรี 
ขอนแก่น สงขลา 

กปน.                  
กทม. (๒ ผลงาน)              
กฟภ. (๒ ผลงาน) 
กฟน. (๒ ผลงาน) 

การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม 

๗๙ หน่วยงาน ทด. (๒ ผลงาน) 
ปภ. 
พช. (๔ ผลงาน) 

ขอนแก่น (๔ ผลงาน) ชลบุรี  
ตาก นครศรีธรรมราช เพชรบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

- 

คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ(PMQA) 
รายหมวด 

๓๔ หน่วยงาน ปค. (หมวด ๑) 
ทด. (หมวด ๑) 
พช. (หมวด ๖) 

หมวด ๑ : ขอนแก่น พิษณุโลก แพร่ 
หมวด ๒ : ตราด นครราชสีมา 
ศรีสะเกษ สมุทรสาคร สิงห์บุรี 
หมวด ๓ : ชัยนาท นครสวรรค์  
ล าพนู หนองคาย 
หมวด ๖ : อ านาจเจริญ 

- 

คุ ณภาพการบริ หาร
จั ดการภาครั ฐ ๔.0 
(PMQA 4.0) 

15 หน่วยงาน สป.มท. ขอนแก่น พังงา สระบุรี - 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแสดงความชื่นชมและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

๑) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 

  ปี ๒๕๖๔ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ดังนี้ 
ที ่ หน่วยงาน/จังหวัด ประเภทรางวัล 
๑. กรมการปกครอง ยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
๒. กรมที่ดิน นวัตกรรมการบริการ 
๓. กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการบริการ 
๔. ศรีษะเกษ นวัตกรรมการบริการ 
๕. สุรินทร์ ขยายผลมาตรฐานการบริการ 
๖. ภูเก็ต นวัตกรรมการบริการ 
๗. กาญจนบุรี พัฒนาการบริการ 
๘. ขอนแก่น ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 
๙. สงขลา ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 

 

2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา 
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้
ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเครื ่องมือ 
ในการผลักดันให้ระบบราชการเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในระยะแรกเป็นการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ และต่อมาได้พัฒนาไปสู่การจัดให้มีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



 

๔๑ 

ระดับรายหมวด และระดับดีเด่น เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์การ  
สู่มาตรฐานสากล 

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญกับการน า PMQA มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติราชการมาโดยตลอด เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุด  
ของประชาชน โดยในปี ๒๕๖๔ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวน ๓ ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (๓๐๐ คะแนน) รางวัลคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น (๔๐๐ คะแนน) และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
 ๒.๑) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) รายหมวด จ านวน ๓ กรม และ ๑๓ จังหวัด และได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
(PMQA 4.0) รวม ๑ กรม และ ๓ จังหวัด ดังนี้ 
ที ่ กรม/จังหวัด ประเภทรางวัล / หมวดที่ได้รับรางวัล 
๑. กรมการปกครอง รางวัล PMQA หมวด ๑ ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๒. กรมท่ีดิน รางวัล PMQA หมวด ๑ ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๓. กรมการพัฒนาชุมชน รางวัล PMQA หมวด ๖  ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
๔. สป.มท. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ระดับก้าวหน้า 
๕. ขอนแก่น รางวัล PMQA หมวด ๑ ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ระดับก้าวหน้า 
๖. พังงา รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ระดับก้าวหน้า 
๗. สระบุรี รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ระดับก้าวหน้า 
๘. พิษณุโลก รางวัล PMQA หมวด ๑ ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. แพร่ รางวัล PMQA หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 

๑๐. ตราด รางวัล PMQA หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
๑๑. นครราชสีมา รางวัล PMQA หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
๑๒. ศรีสะเกษ รางวัล PMQA หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
๑๓. สมุทรสาคร รางวัล PMQA หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
๑๔. สิงห์บุรี รางวัล PMQA หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
๑๕. ชัยนาท รางวัล PMQA หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๖. นครสวรรค์ รางวัล PMQA หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๗. ล าพูน รางวัล PMQA หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๘. หนองคาย รางวัล PMQA หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑๙. อ านาจเจริญ รางวัล PMQA หมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 

  
  



 

๔๒ 

 ๒.๒) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบข้อเสนอหลักการ มาตรการ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนการ
ด า เนิ นการขั บ เคลื่ อนหน่ วย ง านภาครั ฐ สู่ ก า ร เป็ นระบบราชการ  ๔ .๐  โ ดยมี หลั กกา รส า คัญ ใน 
การพัฒนา คือ มุ่งเน้นการพัฒนา ๓ มิติภายใต้ ๓ ปัจจัย
ความส าเร็จ โดยการพัฒนา ๓ มิติ ได้แก่ ๑) เปิดกว้างให้ภาค
ส่ ว น อ่ื น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร ท า ง า น  
๒) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ๓) พัฒนาให้เป็นองค์การ 
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ภายใต้ ๓ ปัจจัยความส าเร็จ 
ได้แก่  ๑ ) การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration)  
๒) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และ ๓) การปรับเข้าสู่ความ
เป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เ พื ่อ เป้าหมายสูงส ุด คือ  ภาครัฐต ้องเป็นที ่พึ ่งของประชาชน 
และเชื ่อถือไว้วางใจได้ ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินสถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้มีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น ๗ หมวด ที่มีความเชื่อมโยงกับ PMQA 
และมีการแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น ๓ ระดับคือ ระดับพ้ืนฐาน (Basic) ๓๐๐ คะแนน ระดับก้าวหน้า (Advance) 
๔๐๐ คะแนน ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) ๕๐๐ คะแนน 

ผลการด าเนินการในปี ๒๕๖๔ มีหน่วยงาน/จังหวัดได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ระดับก้าวหน้า (Advance) รวม ๑ กรม และ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดพังงา 

 ๓) รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
 ปี ๒๕๖๔ มีส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ได้รับรางวัลบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน/จังหวัด ประเภทรางวัล 

๑. กรมท่ีดิน 
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
ร่วมใจแก้จน 

๒. กรมการพัฒนาชุมชน 
เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม รวม ๓ ผลงาน 

๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 

๔. ขอนแก่น 
ร่วมใจแก้จน รวม ๒ ผลงาน 
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม รวม ๒ ผลงาน 

๕. ชลบุรี สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
๖. ตาก สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
๗. นครศรีธรรมราช สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
๘. เพชรบุรี สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
๙. สมุทรปราการ สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 

๑๐. สมุทรสงคราม สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
 

 



 

๔๓ 

 

 สป.มท. ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
ระดับก้าวหน้า (Advance) ประจ าปี พ.ศ.ว๒๕๖๔ และได้เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี ๒๕๖๔   
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เป็นประธาน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)  
เป็นผู้แทนรับรางวัลฯ พร้อมคณะท างาน PMQA จากส านัก/กอง/ศูนย์ ร่วมแสดงความยินดี (กองเชียร์) 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 2564 จ านวน 2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 
๑) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น : ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ   

เพ่ือให้การอนุมัติ อนุญาต ของประชาชน ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง รวมทั้ง มีความโปร่งใสในการให้บริการ โดยปัจจุบัน  
กรมการปกครองมีคู่มือส าหรับประชาชนครอบคลุมงานบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชน 

๒) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด  
          หมวด 1 : ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ท าให้
ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”  เพ่ือพัฒนาและส่งมอบการให้บริการประชาชนที่มีความ “Easier Faster 
Cheaper และ Smarter” โดยยึดตัวแบบ “วงจรเดมมิ่ ง” Deming Cycle (P-D-C-A) ได้แก่  (P : Plan)  
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ  
(C : Check) มีการวางระบบติดตามประเมินผล โดยยึดมิติ Area-Based (A : Act) มีการประมวลผลการตรวจราชการ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ และสรุปผล เพ่ือน ามาปรับปรุงและก าหนดนโยบายการจัดท ายุทธศาสตร์ นอกจากนี้ 
ยังได้น าแนวคิดการพัฒนาให้เป็นองค์การภาครัฐในระบบราชการ 4.0 มาใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนองค์การ 
ด้วยการสร้างนวัตกรรม และการปรับสู่ความเป็นดิจิทัลทั้งภายในและภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมการปกครอง (ปค.) 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 



 

๔๔ 

 
 

 ผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 6 รางวัล ดังนี้ 
1. รางวัลเลิศรัฐ : สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 รายหมวด : หมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ระดับดี 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดแนวทางในการ

ออกแบบระบบงานโดยมีการให้ข้อมูลต่ าง  ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 
มาเป็นข้อมูลประกอบการวิ เคราะห์  ออกแบบระบบงาน 
และกระบวนการท างานที่ส าคัญของกรมการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือส่งมอบผลผลิตและบริการที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เครื่องมือ SIPOC Model มาเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ได้ก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญ  

 
  ภาพ SIPOC MODEL 

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 



 

๔๕ 

 กรมการพัฒนาชุมชนจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภาวะฉุกเฉิน   
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดมีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) การป้องกันและลดผลกระทบ  
2) การเตรียมความพร้อม  
3) การบริหารจัดการฉุกเฉิน  
4) การจัดการหลังเกิดภัย  

   การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับความพร้อมต่อการสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณค่าพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน 
และความพร้อมใช้งาน 

2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ  
 ผลงาน : การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ได้สนับสนุนกิจกรรมศูนย์จั ดการ
กองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้“ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”  
ในกระบวนการที่  5 เ พ่ือสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย  
ในการสร้าง วินัยทางการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพให้มีรายได้เ พ่ิม โดยประชาชน จ านวน 41,072 
ครัวเรือน สามารถลดหนี้ เป็นเงิน 753,353,129 บาท และ
ประชาชน จ านวน 4,801 ครัวเรือน สามารถปลดหนี้ เป็นเงิน
158,990,071 บาท 

 ความโดดเด่น  
- มีเทคนิคและรูปแบบ (Model)  การบริหารจัดการหนี้  รวมทั้ งปัจจัยความส าเร็จของ 

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น จ านวน ๑๘ แห่ง ในพ้ืนที่ ๑๘ เขตตรวจราชการ ที่สามารถบริหารจัดการหนี้
ภายใต้ข้อจ ากัด และบริบทพ้ืนที่ที่แตกต่างกันจนประสบผลส าเร็จ 

- มีการพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการหนี้สินที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน ซึ่งได้น าเอาความรู้
และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รูปแบบการบริหารจัดการหนี้ที่ประสบผลส าเร็จของศูนย์จัดการ  
กองทุนชุมชน จ านวน ๑๑ แห่ง เมนูแก้จนของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านโป่ง จังหวัดเชียงราย หรือ เมนูแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ ๓ ๕ ๗ ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนส่วนชากไทย จังหวัดจันทบุรี 

- มีการพัฒนาระบบส่งเสริมอาชีพ ด้วยการพัฒนากองทุนหนุนเสริมอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ฯ สมาชิกกองทุน และกระบวนการติดตามที่มีประสิทธิภาพ 



 

๔๖ 

 3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  : ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
  ผลงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map 

and Analytics Platform :TPMAP Logbook) ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และร่วมกับเนคเทค 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้าคนจน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่  
(ที่อยู่อาศัย) ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ และใช้ชี้ เป้าครัวเรือนเปราะบาง 
ซึ่งบูรณาการฐานข้อมูล จปฐ. กับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
และคนพิการ และข้อมูลเด็กนักเรียนยากจน  

 ความโดดเด่น  
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics 

Platform : TP MAP Logbook) รว่มกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเนคเทค เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้าคนจน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ (ที่อยู่อาศัย) ด้าน
การศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ และใช้ชี้เป้าครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งบูรณาการฐานข้อมูล จปฐ. 
กับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ และข้อมูล  
เด็กนักเรียนยากจน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องความต้องการ มีความเป็นเอกภาพ ไม่ซ้ าซ้อน  
มีการน าระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการพัฒนาระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 4. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม 
 ผลงาน : โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency: JICA) ด าเนินงานโครงการเพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Project for 
Community Based Intrepreneurship Promotion) โดยมีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่
โครงการฯ ให้ขยายตัว ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

เริ่มด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 9 จังหวัด คือจังหวัดนครพนม มุกดาหาร 
สุรินทร์ เชียงใหม่ ล าพูน ชลบุรี จันทบุรี ระนอง และจังหวัดตรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินงานในพ้ืนที่
เป้าหมาย 5 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี พัทลุง และจังหวัดพังงา รวมทั้ง ด าเนินงานในพื้นที่
เป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด จ านวน 84 หมู่บ้าน  
และภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 12 หมู่บ้าน  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วประเทศ  
76 จังหวัด จ านวน 300 หมู่บ้าน 



 

๔๗ 

ผลการด าเนินงาน มีผู้ประกอบการชุมชนเพ่ิมขึ้น 5,320 คน และมีโปรแกรมท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นกิจกรรม Hands-on จ านวน ๕,๓2๐ โปรแกรม จัดพิมพ์แคตตาล็อกเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
จ านวน 774,๐๐๐ เล่ม โดยร้อยละ ๘๐ ของผู้ประกอบการชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ชุมชนตามแนวทาง D - HOPPE และร้อยละ ๘๐ ของแชมป์ที่ผ่านการอบรมสามารถจัดโปรแกรม Hands – on 
ที่ให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ รวมทั้งร้อยละ ๕๐ ของแชมป์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจัดท า
โปรแกรม Hands – on 

 ความโดดเด่น  
-  มีการน าระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการท างานให้เกิดความคล่องตัว พร้อมท างานในทุกสถานการณ์ 
-  มีข้ันตอนการบูรณาการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร่วมกับผู้ประกอบการชุมชน 
-  สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
-  ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนที่ตนเองต้องการ    

เพ่ิมข้ึนซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะไม่มีปรากฏใน Google ท าให้มีความต่างและเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง 
 -  การใช้กระบวนการ D – HOPE ในการส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบ (แชมป์) เป็นมิติใหม่ที่ชุมชน 

มีโอกาสได้รับนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนและได้ร่วมกับคนในชุมชนเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน 
5. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม : ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม  
 ผลงาน : โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดเวทีระดมความคิดเห็น  
ของชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นได้เสนอ “โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ” 
(โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดปทุมธานี จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
และสานต่อแนวคิดการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยที่มีจ านวนมากในท้องถิ่นมาท าให้เพ่ิมมูลค่า สร้างรายได้  
ให้คนในชุมชน โดยการประสานบริหารจัดการร่วมกับแกนน ากลุ่มองค์กรในพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถด าเนิน 
กิจกรรมตามโครงการ ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในระดับ 
ที่สามารถเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มองค์กร และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ ด้วยการระดมแนวคิดในการใช้ทรัพยากร 
ในท้องถิ่น (ต้นกล้วย) มาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพบนรูปแบบที่สามารถด าเนินการได้จริงและ
ยั่งยืน ส่วนราชการสามารถใช้บทบาทหน้าที่ตามภารกิจเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชาชน และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานได้  โดยผลส าเร็จของการด าเนินงาน  2563 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแสงตะวันมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ้าใยกล้วยบัวหลวง โดยเฉลี่ยเดือนละ 
250,000 บาท (1,500,000 บาท/ปี) และปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ 
ให้แก่กลุ่มผู้สนใจมีเยาวชนในหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 ความโดดเด่น 
- มีกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมชัดเจน โดยมุ่งเน้นการสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
- มีการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาพัฒนานวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ในการพัฒนาเส้นใยกล้วย มาถ่ายทอดและทดลองใช้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
- เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในชุมชน 



 

๔๘ 

- เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนหลังจากที่มีกระแสความนิยมเรื่องผ้าใยกล้วยได้มียอดสั่งซื้อ 
เข้ามาที่กลุ่มเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน เช่น จ้างตัดเย็บเสื้อผ้า จ้างเหมารถ  
ในการขนย้ายต้นกล้วย จ าหน่ายผ้าใยกล้วยส าเร็จรูปทาง Online โดยสร้างรายได้จ านวน๑,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

6. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม 
 ผลงาน : สารัช ไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
มีทรัพยากรส าคัญในดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Eastern Sarus Crane) ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวน
ของไทย เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ า ในปี พ.ศ. 2547 ได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศ
ไทย เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าและความ
อุดมสมบูรณ์ของถิ่นอาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย และในปี พ.ศ. 2557 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ได้บูรณาการร่วมกันในการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติ 
อีกครั้ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้ าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้รับคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง
ผลิตข้าวอินทรีย์และเป็นแหล่งจัดการองค์ความรู้ในการท านาอินทรีย์เพื่อขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่  

ในระหว่างป ีพ.ศ. 2558–2562 องค์การสหประชาชาติ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) 
ได้ ก าหนดให้ นกกระ เรี ยน พันธุ์ ไทย เป็ นดัชนี ชี้ วั ดความอุดมสมบู รณ์ และปลอดสาร เคมีของ พ้ืนที่  
ที่มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยอาศัยอยู่ และผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้จากพ้ืนที่ดังกล่าว คนในชุมชนจึงน าเอาจุดเด่น
และอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ภายใต้ชื่อ “สารัช ไรซ์” (Sarus Rice)  

“สารัช” มาจากชื่อสามัญของนกกระเรียนพันธุ์ไทย (Eastern Sarus Crane) และพ้องกับค าว่า “สารัช” 
ในภาษาไทยมีความหมายว่า ความดีงาม ความเป็นแก่นสาร กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ข้าวสารัช” (Sarus Rice) หมายถึง 
ข้าวที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการผลิตเพ่ือความคงอยู่ของระบบนิเวศ และสมดุลของธรรมชาติ 
ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มั่นคง 

จังหวัดบุรีรัมย์จึงได้มีแนวคิด “คนเลี้ยงนก นกเลี้ยงคน” เพ่ือให้ชาวจังหวัดบุรีรัมย์เกิดความหวงแหน
และอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่เป็นเหมือนของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (นกของพ่อ) และเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีนกกระเรียนพันธุ์ไทย 
ในพ้ืนที่ธรรมชาติสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “สารัชไรซ์” (Sarus Rice) ขับเคลื่อนสู่ “บุรีรัมย์ โมเดล” 

 
 



 

๔๙ 

 ความโดดเด่น  
- การขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านหลักการ ๕ ร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข ร่วมรับผลประโยชน์  

และร่วมพัฒนา) ผ่านกระบวนการท างานแบบประชารัฐ 
- ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทย และเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับ  
การข้ึนทะเบียน GI 

- มีกระบวนการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้ เอ้ือต่อการด ารงอยู่ 
ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยร่วมกับการด ารงชีวิตของคนในชุมชน และสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมขึ้น 

 
 

 กรมท่ีดินได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบทั้ง ๔ สาขา ได้แก่ 
1. สาขาการบริการภาครัฐ (ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการ) : ระดับดีเด่น 

ผลงาน : นวัตกรรมบริการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS 
Network)  ซึ่ ง เป็ น เทคโน โลยี การบริ การข้ อมู ล เชิ งต าแหน่ ง  ( Location - basedservice)  ที่ มี จุ ด เด่ น 
ในด้านความถูกต้องแม่นย าสูง สะดวก รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการรังวัดที่ดินให้กับประชาชน 

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน) : ระดับดีเด่น 
 ผลงาน : โครงการ “บอกดิน” คือ การส ารวจข้อมูลที่ดินส าหรับน าไปบริหารจัดการให้สอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นการน านวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาใช้ในการรับแจ้งข้อมูล
ด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือน าไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะ 
ด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล  เพ่ือให้ราษฎรสามารถครอบครองและท ากินในที่ดิน 
ได้ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้  กระบวนการและวิธีการดังกล่าว ยังมีผู้ ใช้งานอย่างแพร่หลาย 
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และได้ประโยชน์มากในการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 

3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน) : ระดับดี 
ผลงาน : โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัด

ความยากจนและพัฒนาชนบท มีการด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน และโครงการดังกล่าวเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม อันเป็นการแก้ไขความยากจน 
ให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า ลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน บูรณาการ
หลายภาคส่วนท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ และประชาชน โดยจัดที่ดินให้แก่ประชาชนตามสภาพครอบครองเดิม 
แต่ไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่ 

        กรมที่ดิน (ทด.) 



 

๕๐ 

4. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ประเภทรางวัล บริหารจัดการภาครัฐ) รายหมวด  
ผลงาน : หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม (PMQA หมวด 1) 

เป็นผลงานที่สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารของกรมท่ีดินได้น าองค์กรโดยก าหนดนโยบาย “Smart Lands Changes”  
มาเป็นแนวทางในการบริหารกรมท่ีดินในสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และได้สื่อสารถ่ายทอดสู่บุคลากรกรมที่ดิน
ทุกระดับมุ่งสร้างระบบการท างานด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ป้องปรามการทุจริต สร้างความโปร่งใสยั่งยืนและบริการที่
สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

 

 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม   
ผลงาน : โครงการชุมชนต้นแบบบ้านน ้าเค็ม เป็นเครือข่ายเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน  

และประเภทรางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) นายไมตรี จงไกรจักร ประธานศูนย์ประสานงาน
ชุมชนบ้านน  าเค็ม ระดับดีเด่น 
 

 
 
 
 

 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
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2.๒.๒ ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 

 
ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาระบบการท างาน โดยมีตัวอย่างการปรับปรุงข้อผิดพลาดของผลผลิต 

จากการให้บริการ เช่น การสนับสนุนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ต่ ากว่าความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) มีการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนของกระบวนการท างาน การท างานขาดการบูรณาการไม่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลท าให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และความน่า เชื่อถือ 
ขององค์กรก็จะหายไป ด้วยเหตุนี้ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้หน่วยงาน 
และบุคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางเดียวกัน เพ่ือลดการสูญเสียจากการปฏิบัติงาน (Reduce mistakes)  
และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าคู่มือและแนวทางปฏิบัติจะน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและท าให้งานมีคุณภาพ  
และมาตรฐาน จึงต้องมีการสื่อสารและถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และทักษะที่ถูกต้องผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย หน่วยงานจัดประชุมชี้แจงจัดท า 
VDO Presentation เผยแพร่ผ่าน website/You Tube Facebook FanPage คู่มือเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ 
การสอนงาน On the job training ระบบ Coaching รวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานจากการน าคู่มือไปปฏิบัติ 
ตลอดจนก าหนด เป็นตั วชี้ วั ดบุคคลในการขับ เคลื่ อนภารกิจ  เ พ่ือให้มั่ น ใจว่ าคู่ มื อหรื อแนวปฏิบั ติ  
ถูกน าไปถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

  

 
การน าองค์การด้วยแนวคิด Smart Land changes ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบาย Smart Land Changes 

เพ่ือน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดั่งวิสัยทัศน์กรมท่ีดินโดยมีแนวคิดท่ีส าคัญ 4 ประการ คือ  
1. การบริหารด้วยธรรมาภิบาล  
2. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric)  
3. การปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรง เป็นไปตามกฎหมาย (Regulatory Compliance)  
4. เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล  
น ามาสู่นโยบายเชิงรุก Smart Land Changes มุ่งหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ปลูกฝัง Digital culture  

ใช้หลัก Technology Digital Culture ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างพฤติกรรมร่วมกัน โดยเริ่มจาก 
ประการที่หนึ่ง สร้างระบบการท างานที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการท างานประจ าวัน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และ 
การบริการประชาชน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ามาซึ่งพฤติกรรมการท างาน
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ประการที่สอง ผู้บริหารใส่ใจใกล้ชิด แม้ในสถานการณ์COVID-19 ได้ใช้วีดิทัศน์ทางไกล  
(Video Conference System)  เ พ่ือถ่ายทอด รับฟัง สนับสนุน แสดงความห่วงใยเจ้ าหน้าที่ทุกระดับ 
รวมถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กร อธิบดีกรมที่ดิน เปิด Facebook รับฟังทุกความคิดเห็น การน าเทคโนโลยีดิจิทัล
น ามาสู่ผลลัพธ์ด้านความโปร่งใสลดการทุจริตที่องค์กรคาดหวัง ซึ่งกรมที่ดินได้ผลการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จ านวน 96.51 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นผลการประเมินระดับ AA หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการ 
ได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความส าเร็จในการเป็นหน่วยงาน 
ต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก  
  

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 

กรมที่ดิน (ทด.) 
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ผลส าเร็จของการน าองค์การ : ผลลัพธ์เพื่อประชาชนและประเทศชาติ 
          ผลลัพธ์ที่เกิดจากการน าองค์กรด้วย Smart Land Changes สามารถตอบสนองต่อการบรรลุพันธกิจ 
ของกรมที่ดิน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการพัฒนาส านักงานที่ดินเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) นวัตกรรม
บริการด้วยการรังวัดแบบจลน์ (RTK GNSS Network) การจองคิวล่วงหน้า e-QLands สะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 
ลดการรอคอย ลดการแพร่ระบาดCOVID-19 และปัจจุบันสามารถใช้บริการ Smart Land Application  
แอปเดียวจบครบเรื่องที่ดินให้บริการงาน 18 ประเภทงานบริการ โดยมีผลส าเร็จ ดังนี้ 

1. ข้อมูลมีค่า ประชาชนไม่สูญเปล่า  
         โครงการบอกดิ นเมื่ อปี  พ.ศ. 2563  

เปิ ดโครงการฯ  มี ป ร ะ ช า ช น แ จ้ ง ต า แ ห น่ ง ที่ ดิ น  
เ พ่ือการออกโฉนดที่ ดินประมาณ 10,000 ราย  
และได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ต่อมาปี พ.ศ. 2564 
มีประชาชนแจ้งข้อมูลมากกว่า 400,000 ราย ได้พัฒนา
ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ ต อ บ รั บ  แ ล ะ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ ว่ า  
ที่ ดิ นของประชาชนอยู่ ใน พ้ืนที่ ดิ นของรั ฐหรื อไม่  
จะอยู่ในหลักเกณฑ์ออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่และข้อมูล 
ที่ได้จะน ามาท าแผนออกโฉนดที่ดิน 10 ปี หากอยู่ใน
ที่ดินของรัฐ ข้อมูลของประชาชนไม่สูญเปล่า จะน าไปสู่
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดิ น ข อ ง รั ฐ ต า ม ม า ต ร ก า ร
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป  

 
 2. New Normal เลือกวันเวลาเองได้ ลดการรอคอย 
              ระบบ e-Qlands เป็นการจัดการผลกระทบที่มี ผู้ ใช้บริการ 
พร้อมกันจ านวนมาก ระบบ e-Qlands จะวางระบบคิวให้เลือกมาเวลาที่คิวยัง
ว่างอยู่ ท าให้ไม่เกิดผลกระทบต่อคิวประจ าวัน ตั้งแต่เปิดให้บริการเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้บริการระบบดังกล่าวแล้วมากกว่า 
200,000 ครั้ ง ตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบัน ลดการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 

 
  3. ฐานข้อมูลที่ดิน “เอกชน+ท่ีดินสาธารณประโยชน์”  

  ระบบ LandsMaps ให้บริการข้อมูลรูปแปลงโฉนดที่ดิน
กว่า 35 ล้านแปลง เพ่ือการค้นหาต าแหน่งที่ดินและรายละเอียดต่าง 
ๆ สามารถรองรับการใช้ได้มากถึงวันละ 200,000 ราย และรองรับ
ระบบ 2 ภาษา สนับสนุนการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ (Ease  of  Do ing  Bus ines s )  และก้าวไปสู่ 
การบูรณาการเชื่อมโยงการช าระภาษีที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง 
ส าหรับข้อมูลที่ดินของรัฐ e-LandsPublic ระบบสืบค้นหนังสือ 
ส าคัญส าหรับที่หลวงมากกว่า 162,000 แปลง ครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ อ านวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชน สามารถสืบค้นเรียกดูต าแหน่งของรูปแปลงที่ดิน
ของรัฐ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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4. ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ส านักงานที่ดินได้รับการรับรองเป็นศูนย์

ราชการสะดวก จ านวน 36 แห่ง และในปี พ.ศ. 2564 ได้รับการรับรอง
เป็นศูนย์ราชการสะดวก จ านวน 76 แห่ง โดยส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 
สาขาศรีราชา ได้รับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ 1 แห่ง  
จาก 2 แห่ง ของทุกหน่วยงานที่ขอรับรองฯ ทั่วประเทศ  
GECC ระดับเป็นเลิศ ส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา  

เน้นการสร้างและพัฒนางานบริการด้วยการบูรณาการแบบไร้รอยต่อบน 
Platform Digital ที่พัฒนาเป็นกลยุทธ์ในโมเดล S SQAMDLE เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาทุกตารางเมตร ด้วยการน าความต้องการ 
ของประชาชนมารังสรรค์ เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้บริการประชาชน 
ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ดังนี้  
S : Sriracha Tracking System (STS) ระบบติดตามสถานะงาน ทราบวัน
เวลาแล้วเสร็จแบบเรียลไทม์ เป็นนวัตกรรมที่ประชาชนสามารถติดตามสถานะ
งานบริการได้ทันที หลังจากขอรับบริการที่ส านักงานที่ดินแล้วผ่านทา ง
โทรศัพท์มือถือแบบออนไลน์ เพ่ือลดปัญหาด้านความยุ่งยากในการตรวจสอบ 
ภายใต ้Concept “กดปุ๊บ รู้ปั๊บ”  
Q : Queue to Go บริการก าหนดวันรับโฉนดที่ดินผ่านระบบ QR Code 
หรือแอปพลิเคชั่น Queue to Go เพื่อให้สิทธิประชาชนก าหนดวันนัด  
จดทะเบียนได้ตามสะดวกภายใต้ Concept “สะดวกเมื่อไหร่ก็มา” 
A : Appraisement บริการรับโฉนดแบ่งแยก แจกราคาประเมินเป็นระบบ
การให้บริการ ที่ผู้รับบริการสามารถทราบมูลค่าประกอบการแปลงสินทรัพย์
เป็นทุนได้ทันที ตั้งแต่วันรับโฉนดที่ดิน  
M : Mediation Center ศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
D : Delivery Substitute บริการใบแทนเคลื่อนที่ Delivery ถึงบ้านด้วยการ
แจกใบแทนให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  
L : Line@survey บริการแจ้งวันรังวัดให้กับผู้ปกครองท้องที่ล่วงหน้า 
ก่อนถึงวันรังวัด 2 วันท าการ ผ่านทาง Line@survey เพ่ือให้ผู้ปกครองท้องที่ 
รู้วันรังวัดล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
E : E-payment พัฒนาช่องทางการช าระเงินให้ เป็นสังคมไร้ เงินสด  
ด้วยการช าระเงินผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ บัตรเดบิต บัตรเครดิต สแกน QR Code  
และแคชเชียร์เช็ค 
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GECC ระดับก้าวหน้า ส านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง  
นวัตกรรมบริการประชาชน เพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0  

“CIP : CONDO-INFO PATAYA” เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้สนใจอาคารชุดในเขตพ้ืนที่บางละมุง สามารถสืบค้นได้ทุกที่ 
ทุกเวลา รองรับไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาเมืองหลวงแห่ง
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC สามารถค้นหาราคา
ประ เมิ นห้ อ งชุ ด  ค้ นหาทะ เบี ย นอาคา รชุ ดแล ะนิ ติ บุ คคล  
ค านวณค่าใช้จ่ายในการโอนอาคารชุดได้ด้วยตนเอง แสดงที่ตั้งอาคาร
ชุดด้วย street view และมีแผนผัง (Floor Plan) ที่สามารถค้นหา
ต าแหน่งและชั้นได้  

 
GECC ระดับก้าวหน้า ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาสารภี “เพราะเราบริการประชาชนด้วยใจ”  

ค านึงถึงประชาชนผู้ รับบริการจัดสถานที่ 
ภูมิทัศน์อ านวยความสะดวกรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
เปิดบริการก่อนเวลา 08.00 น. ปฏิบัติงานช่วงพักเที่ยง 
และมี เจ้าหน้าที่คอยแนะน าการรับบริการในงาน 
ทุกประเภท แม้ในสถานการณ์โควิด2019 (COVID-19) 
เว้นระยะห่างทางสังคม ลดการเดินทาง ลดกิจกรรม 
การรวมตัว แต่บริการของส านักงานที่ดินไม่สะดุดหยุดลง  
ติดต่อรับบริการง่าย ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบบริการออนไลน์เพียงสแกน QR Code  

 
GECC ระดับพื้นฐาน 73 ส านักงานที่ดิน มุ่งม่ันพัฒนายกระดับบริการ 

กรมท่ีดินได้น าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC  
มาปรับใช้  เ พ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานที่ดิน  
เป็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่จะได้รับบริการที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น 
การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยบุคลากรของส า นักงานที่ดิน 
ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงส านักงานที่ดินให้สามารถ 
ผ่านเกณฑ์ในแต่ละด้านเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนที่มารับบริการถึงจิตบริการ 
(Service Mind) ของบุคลากรของส านักงานที่ดินทุกแห่ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 
ส านักงานที่ดินได้รับการรับรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกระดับพ้ืนฐาน 73 แห่ง  
 
 

 
 
 



๕๕ 

2.2.3 ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
บทบาทหลักของ สป .มท . ในฐานะการเป็นโซ่ข้อกลางในการรับยุทธศาสตร์  นโยบายส าคัญ 

เพ่ือแปลงสู่การปฏิบัติ โดยเปิดกว้าง ประสานพลัง ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง 
และระดับพ้ืนที่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงใช้เวทีประชาคมในการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน ทั้งก่อน 
การก าหนดยุทธศาสตร์/แผนการพัฒนา ร่วมและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ก ากับตรวจสอบ 
และประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล จัดท าฐานข้อมูล 
ตลอดจนแลกเปลี่ยน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญสู่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนทั้งการขับเคลื่อนนโยบายการสั่งการไปยังพ้ืนที่ การบริหารการตัดสินใจ
ของรัฐบาล การตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ การรับฟัง 
ความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของ มท./สป.มท. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพ้ืนที่
ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน 
การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล 

มิติระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government) 
ประชาชนนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ ซึ่ง สป .มท. มุ่งเน้นการสนองตอบความต้องการ 

ของประชาชนควบคู่กับการก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามศักยภาพเชิงพื้นที่ มีกลไกรับฟังความคิดเห็น  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ สู่การประสานแผนการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับและเชื่อมโยงการพัฒนาระดับประเทศ 
ท าให้แผนการพัฒนามีคุณภาพ ลดความซ้ าซ้อน ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ ขยายผลการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเชิงพ้ืนที่
อย่างยั่งยืนที่สอดคล้องต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง อาทิ การจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ท้องถิ่น อ าเภอ ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว 
(One Plan) การขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบงานรับ และติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีระบบอ านวยความสะดวก 
ในการร้องทุกข์แ ล ะต ิด ต าม เ รื ่อ ง ผ ่า น ส ายด ่ว น  ๑๕๖๗  เ ว ็บ ไ ซต ์ แ ล ะ  Application MOI 1567  
น าไปสู ่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การแก้ไขปัญหาการทวงถามหนี้นอกระบบ 
การประกอบอาชีพ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น 

มิติระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 สป.มท. พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์การที่ทันสมัย โดยพัฒนา  
และยกระดับกระบวนการส าคัญ และกระบวนการสนับสนุน เ พ่ือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้  ได้ใช้ เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมในการตอบสนองต่อภารกิจทั้งงานยุทธศาสตร์ งานประจ า  
และงานพัฒนาการจัดสรร/การบริหารงบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนงาน /โครงการ อาทิ  
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (MOI Data Center) ในการบริหารและการให้บริการ 
ระบบควบคุมงบประมาณ (FMD) ส าหรับตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งบประมาณในระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ  
(e-Monitoring) ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Saraban) ฯลฯ  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 



๕๖ 

 นอกจากนี้ ให้ความส าคัญต่อการบริหาร/การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความแตกต่างทางทัศนคติ 
วัฒนธรรมการถอดต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติ (Best Practice) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning)  
มีการถอดบทเรียนและคลังสมองจากประสบการณ์ของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือถ่ายทอดวัฒนธรรม เรียนรู้แนวทาง
การปฏิบัติงานตามแบบ “คนมหาดไทย” มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย 
ในอนาคต ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี  ผ่านผู้บริหารและบุคลากรที่ดี 
เป็นต้นแบบ สป.มท. จึงมีความพร้อมต่อการขับเคลื่อนตามพันธกิจสามารถรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในปัจจุบัน 

หน่วยงานในสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จากการตรวจประเมินของผู้ตรวจส านักงาน ก.พ.ร. (เต็ม 500 คะแนน) ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 441.80 คะแนน 
กรมการปกครอง (ปค.) 436.77 คะแนน 
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ๓๗๖.๙๙ คะแนน 
กรมท่ีดิน (ทด.) 425.52 คะแนน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ๔๐๕.๑๙ คะแนน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 385.90 คะแนน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สภ.) 406.09 คะแนน 

 



 

๕๗ 

2.2.4 การพัฒนาสู่องค์การดิจิทัล 

 

1. การพัฒนาการให้บริการทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัวประชาชน และข้อมูลสารสนเทศ  
(การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ : Linkage Center)  

ปัจจุบันกรมการปกครองได้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center)  จ านวน 229 งานบริการ จาก 77 หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนกับส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จ านวน 274 หน่วยงาน ซึ่งท าให้ประชาชนผู้รับบริการ
สามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชนใบเดียวในการขอรับบริการ โดยไม่ต้องมีการส าเนาเอกสารต่าง ๆ 
( Zero Copy) ผ ลก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ยชน์ จ า กฐ านข้ อมู ล ห น่ ว ย ง านภ าครั ฐ แล ะ เ อกชน ใช้ ป ร ะ โ ยช น์ 
จากฐานข้อมูลในการยืนยันข้อมูลบุคคลผ่ านเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และการอ่านข้อมูล 
จากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จากเครื่องอ่าน Card Reader ท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ในการให้บริการซึ่งมีปริมาณการใช้งานข้อมูลประชาชนในระบบ Linkage Center 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) จ านวน 125,479,621 รายการ 

2. โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)  
กรมการปกครองได้ด าเนินการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเค

ชันบนโทรศัพท์ (D.DOPA Application) ส าหรับจัดเก็บและเรียกใช้งาน Digital ID โดยสามารถใช้งานได้ 
ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS รวมถึงการสร้างระบบบริหารจัดการ (Digital ID Management 
System : DOPA DIMS) ซึ่งรองรับการใช้งานได้ 100,000 คน เริ่มเปิดให้บริการ (ทดลองระบบ) ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2563 โดยปัจจุบันให้บริการ 2 งานบริการ ได้แก่ 1) การตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่หน่วยงาน 
ของรัฐจัดเก็บผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center) และ 2) การจองคิว
ขอรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า (Queue Online) โดยที่การผลักดันและขับเคลื่อนโครงการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดจิิทัล (Digital ID) ของกรมการปกครอง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการสร้างมิติใหม่ในการให้บริการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนครั้งส าคัญ โดยประชาชนจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย  
และมีความปลอดภัยมากขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล  

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 
ในระยะถัดไปให้สามารถรองรับการใช้งานได้มากกว่า 60 ล้านคนและขยายประเภทงานบริการให้ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพ่ิมช่องทางการให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

3. การพัฒนาระบบรับค าขออนุญาตงานบริการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย (e-DOPA License) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชาชนสามารถยื่นค าขออนุญาตงานบริการ  ทางออนไลน์  

โดยกรอก e-form ผ่านทางเว็บไซด์ (ให้บริการเริ่มแรกเฉพาะในเขต กทม.) จ านวน 11 กระบวนงาน ดังนี้ 
 ระดับ L1 (ยื่นค าขอทางออนไลน์) 
 1) การออกหนังสือแจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม 
 2) ก า ร ออก ใ บ อ นุ ญ า ต จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี่ ย ไ ร / ใ บ อ นุ ญ า ต ท า ก า ร เ รี่ ย ไ ร  ต า ม ม า ต ร า  6  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 
 3) ก า ร ออก ใ บ อ นุ ญ า ต จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี่ ย ไ ร / ใ บ อ นุ ญ า ต ท า ก า ร เ รี่ ย ไ ร  ต า ม ม า ต ร า  8 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 
  
  

กรมการปกครอง (ปค.) 



 

๕๘ 

 ระดับ L2 (ช าระเงินผ่านระบบออนไลน์) 
 1) การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ขอใหม่) 
 2) การขอต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
 3) การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
 4) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
 5) การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า 
 6) การขออนุญาตตั้งโรงรับจ าน า เล่มที่ 3 กรณีการออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า 
 7) การจดทะเบียนตั้งสมาคม 
 8) การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 
 
 

กรมการ พั ฒนาชุ มชน  ได้ ด า เ นิ นกา รบู รณากา รข้ อมู ลภ าครั ฐ  โ ดยการ เชื่ อม โ ย งข้ อมู ล 
กับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX) และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล 
ต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ภายใต้มาตรฐานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ตั้งแต่เตรียมความพร้อมของข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงใช้งานร่วมกันภายในระบบเดียว  ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
ส่วนราชการใช้ ในการบริการประชาชน และการติดต่อ ประสานงานระหว่ างส่ วนราชการด้ วยกัน  
โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชนเปิดข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) 
เป็นข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก มีจ านวน ๗ ชุดข้อมูล ดังนี้  

๑) ข้อมูลทะเบียนพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”   

๒) ข้อมูลโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓) ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
๔) ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
๕) ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๒๕๖๔ 
๖) ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ปี ๒๕๖๓   
๗) ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ๒๕๖๒ 

 ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มอบรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล 

ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ ด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
ให้กรมการพัฒนาชุมชน จากการเปิดเผยฐานข้อมูลให้หน่วยงาน และประชาชนที่สนใจสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์  
 

  “Smart Lands Application แอปเดียวจบครบทุกเรื่องที่ดิน” ในช่วงปีที่ผ่านมาสิ่งที่กรมที่ดินได้ด าเนินการ
นอกจากการสร้างฐานข้อมูลที่ดินที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงแล้ว สิ่งที่กรมที่ดินให้ความใส่ใจคือ
การที่ประชาชนจะสามารถค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับที ่ดินได้สะดวก รวดเร็ว ภายใต้นโยบายยึดประชาชน 
เ ป ็น ศู นย์ กล างกรมที่ ดิ น ได้ ปรั บ เปลี่ ยนองค์ กร เข้ าสู่ ก าร เป็ น รั ฐบาลดิ จิ ทั ลต ามยุ ทธศาสตร์ ช าติ 
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Smart Lands” เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
ที่ ผ่ า น ม า  เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ ง ก ร ม ที่ ดิ น ไ ว้ ที่ จุ ด เ ดี ย ว  
(Department of Lands Portal : DOL Portal) รวบรวมบริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว  

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 

กรมที่ดิน (ทด.) 
 



 

๕๙ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน อีกทั้งสามารถสร้างความปลอดภัย 
และตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง “New Normal” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี โดยระบบ OneApp หรือ Smart Lands Application  
แอปเดียวจบครบทุกเรื่ องที่ ดิน เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล และบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุด เดียว 
ซึ่ งท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก ลดขั้นตอนประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เพียงปลายนิ้วสัมผัส 
ก็สามารถรู้เรื่องของกรมที่ดินทั้งหมด 18 เรื่อง โดย “Smart Lands Application” ได้เสียงตอบรับจาประชาชน
อย ่างต ่อเนื ่อง  ท า ให ้ยอดการดาวน ์โหลดแอป“Smart Lands” พุ่งทะยานเกินกว่า 100 ,000 ครั้ ง 
ในเวลาเพียง 5–6 เดือนเท่านั้น โดยปัจจุบัน  มีจ านวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Smart Lands”  
รวมกว่า 200,000 ครั้ง และพบว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามียอดการดาวน์โหลดสูงถึง 10,000 ครั้งต่อสัปดาห์  

“e-Qlands จองคิวสะดวก ตอบสนองยุค New Normal”กรมที่ดินให้ความส าคัญกับการบริการ
ประชาชน เพ่ือให้การบริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดแก่ประชาชนไม่สะดุดหยุดลง 
และเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 กรมที่ดินได้มีช่องทางการให้บริการประชาชน
ผ่านทาง e-Service เช่น การติดต่อส านักงานที่ดินทั่วประเทศผ่าน Line@ที่ดิน การติดต่อร้องเรียนร้องทุกข์ 
ผ่านระบบ e-Contact DC ศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน ประชาชนค้นหาประกาศเกี่ยวกับที่ดินของตนผ่านระบบ 
e-Lands Annoucement และในปี พ.ศ. 2564 กรมที่ดินได้ พัฒนาระบบ e-Qlands เพ่ือให้บริการประชาชน 
จองคิวล่วงหน้า และส่งเอกสารออนไลน์ เพ่ือการนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัด ซึ่งช่วยลดความแออัด 
ลดการรอคอย สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยให้บริการมาตั้ งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
มีจ านวนผู้ใช้บริการมากกว่า 221,000 ครั้ง 

  



 

๖๐ 

“สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องที่ดินส าหรับประชาชน รู้ได้ไวใน 5 นาที” 
นอกเหนือจากการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา

บริการในรูปแบบ e-Service แล้ว กรมที่ดินให้ความส าคัญกับ
การสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้ด้านที่ดิน เข้าใจภารกิจหน้าที่ 
และบทบาทของกรมที่ ดิ น ในการบ าบั ดทุกข์  บ ารุ งสุ ข  
ผ่านการสื่อสารด้วยคลิปวีดีโอสั้น ๆ เข้าใจง่าย ตอนละ 3-5 นาที 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่  ให้ความรู้แก่
ประชาชนเผยแพร่แล้ว 27 เรื่อง 
 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการพัฒนาระบบส าหรับการยื่นค าร้องด้านผังเมืองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สามารถใช้งานระบบ เพ่ือประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นค าร้องเกี่ยวกับผังเมืองรวม ผ่านระบบแสดงความเห็น 
และยื่นค าร้องการปิดประกาศ ๑๕/๓๐/๙๐ วัน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถ print out 
เอกสารรับรอง การยื่นค าร้อง เพื่อเป็นหลักฐานการยื่นค าร้อง ออกมาจากระบบได้ แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน ETDA ได้ เนื่องจากเอกสารแบบฟอร์มยืนยันการยื่นค าร้องผ่านระบบ
ไม่ได้ก าหนดให้มีการลงลายมือชื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ (e-Signature) บนหนังสือร ับรองจึงยังไม่สามารถ 
ลงนามเอกสารในลักษณะ e-Signature และยังไม่มีแผนในการแจ้งผลการพิจารณาค าร้องผ่านระบบฯ  
เนื่องจากความซับซ้อนของกระบวนการตอบค าร้อง ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

To be : ระบบแสดงความเห็นและยื่นค าร้องการปดิประกาศ ๑๕/๓๐/๙๐ วัน ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(https://onedptgis.dpt.go.th/onedpt-complain-ppl/) 

  

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีการด าเนินการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ซึ่งมีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ดังนี้ 
   - เครื่องจักรกล และอุปกรณ์กู้ภัย 

- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- ข้อมูลการจัดการสิ่งของส ารองจ่าย  
- ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  
- อุปกรณ์เตือนภัย  
 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 



 

๖๑ 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนาเรื่องการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับช าระภาษี
ท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้วยระบบ QR Payment 
มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 



๖๒ 

 
 

สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจหลักในการศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบแนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้ที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติราชการ การเสริมสร้างบุคลากรให้สามารถ
ปรับเปลี่ยน แนวคิด และวิธีการท างานรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นที่พึงของประชาชนและเชื่อถือไว้วางใจได้  โดยพัฒนา
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. การจัดท าแผนการจัดการความรู้  

การจัดการท าแผนจัดการความรู้ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย ๓ องค์ความรู้ ได้แก่ 

 องค์ความรู้ที่ ๑ การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กระทรวงมหาดไทย โดยมีองค์ความรู้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน
การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแปลงนโยบาย 
/ข้อสั่งการด้านการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ไปสู่การปฏิบัติ  การติดตามและรายงานผลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 องค์ความรู้ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ และประสานแผนพัฒนา 
ในระดับพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พ้ืนที่ 
จากส่วนราชการ และคู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔  

 องค์ความรู้ที่ ๓ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย คู่มือการด าเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบ e-Book การถอดบทเรียนการจัดตั้งศูนย์ด ารง
ธรรมส่วนหน้า และการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ด ารงธรรม (Clip Video) 
และได้เผยแพร่องค์ความรู้ “ด ารงธรรม tracking จังหวัดขอนแก่น” เป็นต้นแบบให้กับศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ  
 

 โดยภายหลังด าเนินกิจกรรมครบถ้วนได้ท าการส ารวจความพึงพอใจในการเผยแพร่องค์ความรู้  
ต า ม แผนการจั ดการความรู้  ผลปรากฏว่ า การน าองค์ ความรู้ เ พ่ื อไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบั ติ งาน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘ และความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๕ ตามล าดับ  
พร้อมทั้งส ารวจองค์ความรู้  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบบริหาร/พัฒนานวัตกรรมองค์การ/ 
ความส าเร็จในการพัฒนาระบบราชการ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 

ส่วนที่ 2.3 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 



๖๓ 

๒. วารสารด ารงราชานุภาพ ได้ด าเนินการจัดท า จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 

 เล่มที่ ๑ มหาดไทย : มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (ฉบับที่ ๖๒ : เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - มีนาคม 
 พ.ศ. ๒๕๖๔)  
 เล่มที่ ๒ นักวางแผนมืออาชีพ 
 (ฉบับที ่๖๓ : เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - กันยายน
 พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 
 
 

 
๓. เอกสารความรู้ ได้ด าเนินการจัดท า จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 

 ฉบับที่ ๑ การก ากับดูแลเทศบาลของราชการ บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 ฉบับที่ ๒ คู่มือปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

๔. การพัฒนาและเผยแพร่เอกสารและกิจกรรมสถาบันด ารงราชานุภาพ  
 โดยการพัฒนาระบบ รูปแบบ และการบริหาร
จ ัด ก า ร เ ว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง ส ถ า บ ัน ด า ร ง ร า ช า น ุภ า พ
www.stabundamrong.go.th เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย http://km.moi.go.th/ 
และการจัดท า Facebook ในรูปแบบ KM Fast Food 
โดยใช้ชื่อเพจ คือ มหาดไทย Knowledge Management 
เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงง่าย
ให้มีข้อมูลที่ทันสมัย เช่น ประสบการณ์นักปกครอง 
ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย วารสารด ารงราชานุภาพ 
คลังความรู้จังหวัด ๔.๐ แผนผลการจัดการความรู้ประจ าปี 
แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยประจ าปี เป็นต้น 
 

 



๖๔ 

๕. การพัฒนาห้องสมุด กระทรวงมหาดไทย  
ห้องสมุดตั้งอยู่ที่วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี โดยมีการให้บริการหนังสือ/สิ่งพิมพ์/เอกสาร/
วารสารในรูปแบบ e-Book แก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 
มีการจัดบอร์ดนิทรรศการ ให้บริการหนังสือ และมุมคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับสืบค้นข้อมูลแก่บุคลากรที่เข้ารับ 
การอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ 
โดยด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเพ่ือป้องกัน
และการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

๖. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติราชการโดยส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ นอกจากเป็นตัวชี้วัดเพื่อกระตุ้น  
ให้เกิดการเรียนรู้แล้วบุคลากรได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังผลเปรียบเทียบ
ของ ๖ กลุ่มข้าราชการ ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารระดับสูง กลุ่มที่ ๒ ผู้อ านวยการกอง กลุ่มที่ ๓ ผู้ท างาน 
ด้านนโยบายและงานวิชาการ กลุ่มที่ ๔ ท างานด้านบริการ กลุ่มที่ ๕ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกลุ่มที่ ๖ 
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน  
 

 

 

 

 

 

 ตามแผนภาพมีจ านวนบุคลากรเข้าเรียนรู้ด้วยตนเองในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑/๒๕๖๔ 
จ านวน ๒ ,๐๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ และรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ๒/๒๕๖๔  
จ านวน ๒,๔๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๙ ตามล าดับ 

๗. การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CopS) 
 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการระหว่างบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยที่มีประสบการณ์
และทักษะงานด้านต่าง ๆ ให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ ่งกันและกันและพัฒนาให้เป็นชุมชนนักปฏิบัติ  
อย่างเต็มรูปแบบ มีองค์การภายนอกร่วมในการให้องค์ความรู้และแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้กับบุคลากรในลักษณะ
การถ่ายทอดรูปแบบ Two Way Communication ผ่านระบบการประชุมทางวีดิทัศน์ (Video Conference 
System : VCS) ระบบการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Streaming) ระบบโทรทัศน์กรมการปกครอง 
(Dopa Chanel) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถซักถามได้  
แบบ Real Time เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน Youtube 



๖๕ 

เว็บไซต์สถาบันด ารงราชานุภาพ ไลน์กรุ๊ป และเฟสบุ๊ค เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ให้สามารถพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ในการปฏิบัติราชการ โดยได้ด าเนินการจ านวน ๓ ครั้ง ได้แก ่

 ครั้งที่ ๑ เรื่องการจัดท างบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี ผลการส ารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๙๒.๖๕     

 ครั้งที่ ๒ เรื่องเทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ผลการส ารวจ
 ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๙๖.๙๓ 

 ครั้งที่ ๓ การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผลการส ารวจ
 ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๙๕.๒๓ 

๘. โครงการคลังความรู้ กระทรวงมหาดไทย โดยมีการรวบรวมหนังสือ เอกสารทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการให้บริการประชาชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนจากกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยจัดในรูปแบบของคลังความรู้ ประกอบด้วย ๑๐ เรื่อง ได้แก่  

   คู่มือการปฏิบัติงาน     KM MOI Database 
   Best Practice (ถอดบทเรียน)    คู่มือส าหรับประชาชน 
   การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่     ประสบการณ์ผู้บริหาร 
   Power Point (ค าบรรยาย)    การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
   Infographic      ความรู้เพื่อการพัฒนาการให้บริการนวัตกรรม
             การปฏิบัติงาน สป.มท. 

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ/
นวัตกรรมการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเชื่อมโยงองค์ความรู้ กับองค์การภายใน 
องค์การภายนอกและองค์การภาคเอกชน ให้บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับงาน ทั้งในด้านนวัตกรรมการให้บริการ นวัตกรรมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคน 
นวัตกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๙. การจัดกิจกรรม KM Day ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด”  
 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งปันองค์ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นหนึ่งในแผนเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีบุคลากรและหน่วยงาน 
ส่งองค์ความรู้ในการบริหารจัดการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เข้าร่วมเผยแพร่จ านวน ๗๓ เรื่อง และ Clip Video จ านวน ๕ เรื่อง โดยผลงานได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ www.stabundamrong.go.th 
  

 

 

 

 



๖๖ 

10. แนวทางปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 

เป็นแนวทางปฏิบัต ิ เพ่ือมุ่งพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐  
โดยน าทิศทาง/เป้าหมายจากยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนระดับต่าง ๆ 
นโยบายของรั ฐบาล  ยุ ทธศาสตร์ / เป้ าหมายการขับ เคลื่ อน 
ของทุกส่วนราชการ สู่การก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกระดับ 
โดยกระบวนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งระดับนโยบายระดับ
พ้ืนที่  บูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วน  มีการตรวจสอบ 
และปรับวิธีการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้รับบริการทั้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชาชน ขับเคลื่อนนโยบาย
ตามภารกิจเน้นการสร้าง การมีส่วนร่วม การตอบสนองประชาชน 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
ตลอดจนรับความคิดเห็นเพ่ือน าสู่การก าหนดนโยบายและการปฏิบัติ  

นอกจากนี้ เพ่ือได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน  
มีความพร้อมบูรณาการความร่วมมือ สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) ใช้เทคโนโลยี (Digitalization)  
เพ่ือเปิดกว้างเชื่อมโยง พัฒนานวัตกรรม (Innovation) พร้อมตอบสนองความท้าทายต่อสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้มุ่งมั่นพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืนผ่าน การน าองค์การ การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ สู่บุคลากรทุกระดับ 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาทักษะสู่ระบบราชการ 4.0 การรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ 
นักบริหารเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวสู่ยุค New Normal การพัฒนาในทุกมิติ ทุกระดับ 
 

  

 กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน าไปพัฒนาระบบงานที่ส าคัญ 
และสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานคิดและสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้   
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุน 
 2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ  
 3. ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ 
 4. การพัฒนาแนวคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 5. การประเมินแนวคิดในการจัดท านวัตกรรม 
 6. สร้างทีมความร่วมมือ 
 7. ส่งเสริมบรรยากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้หลัก PDCA 
 9. ก าหนดกลยุทธ์และโอกาสในอนาคต 

การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการ 
ในการพัฒนาที่ตอบสนองต่อบทบาท ภารกิจ ซ่ึงพบว่ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจ านวนมาก 
กรมการพัฒนาชุมชน จึงมีการวางแผนการลดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้  
ด้วยการน าเทคโนโลยี (IT) เข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้ในการเรียนแบบ e–Learning ซึ่งการเรียนแบบ 

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 



๖๗ 

e–Learning มีทั้งหลักสูตรจากส านักงาน กพ. เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาบุคลากร โดยการเชิญวิทยากรมาสอนที่หน่วยงาน หรือ ส่งบุคลากรไปเรียนภายนอกค่าใช้จ่ายคนละ 
5,000–6,000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเรียน e–Learning เพียงหลักสูตรละ 590 บาทต่อคน และกรมการพัฒนา
ชุมชนได้ปรับเปลี่ยนระบบการประชุมผู้บริหาร และใช้อุปกรณ์ด้าน IT ในระบบการประชุม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาราชการของผู้บริหารลดลงนอกจากการ VDO Conference และระบบห้องประชุมออนไลน์ 
(Session call) มาใช้ ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถประชุมสั่งการและติดตามผลการปฏิบัติงานได้ภายใน 30 นาที 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการของผู้บริหารในระดับจังหวัด จ านวน 76 คน โดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางครั้งละ 6 ,000 บาท และในระดับอ าเภอ 878 คน และหัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 304 คน  
โดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งละ 4 ,000 บาท โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีการประชุมประจ าเดือน 
เดือนละ 1 ครั้ง จะเห็นได้ว่าเมื่อน าระบบ VDO Conference มาใช้งานสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึงเดือนละ 
5,184,000 บาท 

การบูรณาการข้อมูล ร่วมกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บูรณาการฐานข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชี้เป้า : TPMAP เพื่อก าหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาความยากจน มุ่งยกระดับรายได้ของครัวเรือนยากจน 
ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ด้วยการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืน ๆ 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 4 ขั้นตอน คือ ชี้เป้าชีวิต แผนที่ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี สนับสนุนการแก้ไขปัญหาครัวเรือน
ยากจน ส่งผลให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายจ านวน 15,429 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาและมีรายได้ผ่านเกณฑ์ 
จปฐ. แล้ว จ านวน 15,040 ครัวเรือน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ คือ ร้อยละครัวเรือนที่มีรายได้เกินเกณฑ์ยากจน 
ร้อยละ 97.47  
 
  



๖๘ 

 

1.) โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน กรมที่ดินตระหนัก
ถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยนบริบทให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ได้มีแนวคิด 
ที่จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค “คิดดี ท าดี มีผลงาน” ด้วยการคิดโครงการ 
ที่เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและผู้รับบริการซึ่งโครงการนี้เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเกิดผลลัพธ์การท างานที่เพ่ิมประสิทธิผล
มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สามารถยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 
เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของผู้รับบริการอย่างยั่งยืน ตลอดจนน าความคิดสร้างสรรค์ของโครงการที่ได้รับการคั ดเลือก
มาออกแบบ หรือการส่งมอบผลผลิต การบริการ ตรงตามพันธกิจและหน้าที่ ตามกฎหมาย โดยมีผลงานหน่วยงาน            
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รางวัลโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 รางวัลที่  1 โครงการการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดินด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของนวั ตกรรมนี้ จะลดการด าเนินงานของคนและระยะเวลา 
จ านวนมากในการตรวจสอบภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งมีประเภท/รูปแบบ/ขนาด หลากหลายจ านวนมาก  
และเป็นการส่งเสริมภารกิจการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของกรมที่ดินให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
สามารถตอบสนองการให้บริการจดทะเบียนออนไลน์ต่างส านักงานที่ดินได้ในอนาคตอันใกล้ 
 

 

 

 

 
ภาพ : โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมทีด่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รางวัลที่ 1 โครงการการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดินด้วยเทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์ของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รางวัลที่ 2 โครงการระบบค้นหาที่อยู่ของสารบบที่ดินที่จัดเก็บผ่าน All Dealing file See ของส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร “สะดวก รวดเร็ว ง่ายเพียงปลายนิ้ว” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การค้นหาหลักฐาน
ทะเบียนที่ดินได้รวดเร็ว อันเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมทีด่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รางวัลที่ 2 โครงการระบบค้นหาทีอ่ยู่ของสารบบท่ีดินที่จัดเก็บผ่าน All Dealing file See ของส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

 

กรมที่ดิน (ทด.) 



๖๙ 

โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภท
รางวัล 

ผลงาน/โครงการฯ หน่วยงาน 

รางวัลที่ 1 โครงการการตรวจสอบภาพลักษณ์โฉนดที่ดินด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รางวัลที่ 2 โครงการระบบค้นหาที่อยู่ของสารบบท่ีดินที่จัดเก็บผ่าน  
All Dealing file See  

ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

รางวัลที่ 3 1. โครงการนวัตกรรมให้สิทธิผู้รับบริการก าหนดวันรับโฉนดที่ดิน
แบ่งแยกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ Real time “Queue to GO”  

ส านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี  
สาขาศรีราชา 

2. โครงการนวัตกรรม “condo-info pattaya”  ส านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี  
สาขาบางละมุง 

รางวัล 
ชมเชย 

1. โครงการการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากระบบ RTKG NSS 
Network ในการวิเคราะห์แบบจ าลองความสูงภูมิประเทศ (DEM) 
เพื่อการบริหารจัดการน้ า  

กองเทคโนโลยีท าแผนที่ 

2. โครงการอาคารชุดโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วย QR Code ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบึงกุ่ม 

3. โครงการ "น าทางเพราะห่วงใย"  ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาประเวศ 

4. โครงการ DOL Knowledge Channel  ส านักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง  
ส่วนแยกเชียงม่วน 

5. โครงการ "เบิกจ่ายแบบพิมพ์โฉนดที่ดินออนไลน์ ทั้งจังหวัด" ส านักงานท่ีดินจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. โครงการ "ที่ดินยินดีเล่า" ส านักงานท่ีดินจังหวัดสระบุรี 
7. โครงการวางเงินมัดจ ารังวัดผ่าน QR Code / PromptPay  ส านักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา  

สาขาระโนด 
8. โครงการการจัดท าระบบแจ้งเตือนงานล่วงหน้าครบก าหนด              
ผ่ า น แ อ ป พ ลิ เ ค ช่ั น ป ฏิ ทิ น  ( Google calendar appication)  
ในกลุ่มงานวิชาการส านักงานท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ  

ส านักงานท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ 

9. โครงการ My LANDS WEB Application การสื่อสารองค์กรและ           
การประชาสัมพันธ์ส านักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

ส านักงานท่ีดินจังหวัดอ่างทอง 

 
2.) โครงการประกวดห้องน้ าสะอาดแห่งปีของส านักงานที่ดินทั่วประเทศ  

กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน่วยให้บริการอยู่กระจายทั่วประเทศ ได้แก่ ส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก รวม 461 แห่ง ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญเรื่องสุขอนามัยของผู้รับบริการ ที่ต้องการใช้ห้องส้วมที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานส้วมระดับประเทศ (HAS) ดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีส านักงานที่ดินได้รับรางวัล
โครงการประกวดห้องน้ าสะอาดแห่งปีของส านักงานที่ดินทั่วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
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ภาพ : โครงการประกวดห้องน้ าสะอาดแห่งปีของส านักงานท่ีดินทั่วประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน 

กลุ่มส านักงานที่ดินจังหวัด 
ยอดเย่ียมระดับประเทศ ยอดเย่ียมระดับภาค 

 
 

ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน 

ภาคเหนือ ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน 
ภาคใต้ ส านักงานท่ีดินจังหวัดพัทลุง 
ภาคกลางและภาคตะวันออก ส านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานท่ีดินจังหวัดขอนแก่น 

 

กลุ่มส านักงานที่ดนิจังหวัดสาขา/ส่วนแยก 
ยอดเย่ียมระดับประเทศ   ยอดเย่ียมระดับภาค 
ส านักงานท่ีดินจังหวัดระยอง  
สาขาปลวกแดง 

ภาคเหนือ ส านักงานท่ีดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน 
ภาคใต้ ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 
ภาคกลางและภาคตะวันออก ส านักงานท่ีดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินช าราบ 
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ประเภทชมเชย 
ภาค กลุ่มส านักงานที่ดนิจังหวัด กลุ่มส านักงานที่ดนิจังหวัดสาขา/ส่วนแยก 

ภาคเหนือ 1. ส านักงานท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก  
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ่ 
3. ส านักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ ์

1. ส านักงานท่ีดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย  
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน  
3. ส านักงานท่ีดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคล ี

ภาคใต้ ส านักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. ส านักงานท่ีดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน  
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม 

ภาคกลาง และ  
ภาคตะวันออก 

1. ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดปทุมธาน ี 
3. ส านักงานท่ีดินจังหวัดตราด 

1. ส านักงานท่ีดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง 
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง  
3. ส านักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน  
4. ส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน  
5. ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. ส านักงานท่ีดินจังหวัดศรสีะเกษ  
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดยโสธร 

1. ส านักงานท่ีดินจังหวัดอุดรธาน ีสาขาหนองหาน 
2. ส านักงานท่ีดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก  
3. ส านักงานท่ีดินจังหวัดศรสีะเกษ สาขาขุขันธ์ 

 

 

การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการด้านช่าง 
“การรายงานข้อมูลโครงการผ่านระบบฐานข้อมูลการควบคุม และ

บริหารงานก่อสร้าง CM” เป็นคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการควบคุมและ
บริหารงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ควบคุมงาน ในการรายงานผลงานก่อสร้าง
ให้มีความรวดเร็ว เกิดประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการบริหาร
สัญญาโครงการก่อสร้าง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการติดตาม ก ากับ 
บริหารสัญญาและงบประมาณของรัฐ  

 
“การส ารวจและจัดท าแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” เป็นการน า 

UAV มาประยุกต์ใช้ในการส ารวจและจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการส ารวจ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

     
 

 

 

 

 

 

  

  

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 
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 การขับเคลื่อนงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด DDPM+S 

 

 D : Digital Transformation 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการสาธารณภัย  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย : ปภ. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
แรงขับเคลื่อน (Driving force) :                
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ                  

 D : Decision Support System : DSS 
สร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
เป้าหมาย : มีข้อมูลและเครื่องมือ (TOOLS) ช่วยในการวิเคราะห์และคาดการณ์ ในการตัดสินใจสั่งการ    

ในการบริหารจัดการสาธารณภัยและสนองต่อความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์ 
แรงขับเคลื่อน (Driving force) : เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 

เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจก าหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
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 P : Preparedness 
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย 
เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการป้องกันและลดผลกระทบเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย    

อย่างเป็นรูปธรรม 
  แรงขับเคลื่อน (Driving force) : 
 ๑. การใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ รวมทั้งให้มีการประเมินการขับเคลื่อน 
และผลการด าเนินงานภายใต้แผน 
  2. เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่มีประสิทธิภาพรองรับกับสถานการณ์สาธารณภัย  
 3. ก าหนดมาตรการในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกประเภทภัย  
 4. ให้ความส าคัญในการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับกับทุกภาคส่วน  

 M : Man 
การพัฒนาบุคลากรของ ปภ. และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : บุคลากรของ ปภ. เป็นมืออาชีพในบริหารจัดการสาธารณภัย  
แรงขับเคลื่อน (Driving force) :  

 1. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถ ในการปฏิบัติ อ านวยการ สนับสนุน และวิชาการ 
 2. ให้มีพัฒนาชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) เพ่ือเข้ารับการประเมิน
ศักยภาพตามระบบ INSARAG  
 3. ผลักดันสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน   
 4.พัฒนาทีมประเมินสถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) ในทุกระดับเพ่ือสนับสนุนข้อมูล    
การตัดสินใจให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานในการตอบโต้สถานการณ์  

 S : Standard 
 การพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด  และเมื่อภัยสิ้นสุด 
 เป้าหมาย : ประเทศไทยมีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
 แรงขับเคลื่อน (Driving force) :  
 1. จัดท ามาตรฐานที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น แผนปฏิบัติการคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Operation Manual) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) และแบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม 
(Checklist)  
 2. พัฒนามาตรฐานของประเทศด้านบริหารจัดการสาธารณภัย ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานของประเทศไทย 
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        ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอในแผนการปฏิรูปองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ 
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนดไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงานใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
1. พัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ให้เป็น
ศูนย์กลางด้านความมั่นคง การรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศที่มี
การเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านความ
มั่นคงที่เกี่ยวข้อง (เช่น การเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับทะเบียนประวัติอาชญากร 
หรือข้อมูลบุคคลที่ถูกออกหมายจับ 
การสืบค้นรายการบุคคลจากลายนิ้วมือ 
ทะเบียนอาวุธปืน ข้อมูลด้านความ
มั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )  
การจัดท าฐานข้อมูลบุคคลต่างชาติ 
(รวมถึงคนต่างด้าวและผู้หลบหนี         
เข้าเมือง) เพ่ือควบคุมติดตามตรวจสอบ

1) ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผ่านระบบ Linkage Center ในการอ านวย 
ความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ในการให้บริการภาครัฐ 

1) จ านวนฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงาน
อ่ืนใช้ร่วมกันได้ 185 ฐานข้อมูล 

- จ านวนฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ        
ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานอ่ืน
ใช้ร่วมกันได้ 229 ฐานข้อมูล 

2) ระบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบ
ข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุน
ปืนที่มีประสิทธิภาพ 

2) ศูนย์ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลหัวกระสุน
ปืนและปลอกกระสุนปืน จ านวน 3 แห่ง 

- เปิดด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล         
หัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ กทม. สงขลา ขอนแก่น และ ล าพูน 

3) การด าเนินงานด้านความมั่นคงของ
กรมการปกครองมีแนวทางและทิศทาง
ที่ชัดเจนยิ่ งขึ้น สามารถบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความ
มั่นคงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง 
 

3) กรมการปกครองสามารถน าแผนงาน/
โครงการเข้าบรรจุในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า 
3 แผนงาน/โครงการ และด าเนินงานตามแผนฯ 
ได้ร้อยละ 70 

- แผนงาน/โครงการ ของ ปค. ที่บรรจุในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
จ านวน 4 โครงการ มีผลการด าเนินงาน โดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 82.26 ดังนี้ 
1. โครงการต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีเปูาหมายการด าเนินงาน
จ านวน 1,969 หมู่บ้าน สามารถด าเนินการได้ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2.4 

กรมการปกครอง (ปค.) 



๗๕ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ 
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนดไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงานใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
ความเคลื่อนไหวและปูองกันร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมิให้เป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ 
 

 
 

1,907 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 96.85 
2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีเปูาหมายการ
ด าเนินงานจ านวน 80,416 หมู่บ้าน สามารถ
ด าเนินการได้ 60,422 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
75.14 
3. โครงการขับเคลื่อนแผนงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝุาย
ปกครอง (เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ )  (สน.สก. ) มี เปูาหมายการ
ด าเนินงานจ านวน 76 จังหวัด 878 อ าเภอ 
สามารถด าเนินการได้ 71 จังหวัด 824 อ าเภอ 
คิดเป็นร้อยละ 93.81 
4. โครงการขับเคลื่อนแผนงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบทบาทของฝุาย
ปกครอง (สน.บท.) มีเปูาหมายการด าเนินงาน
จ านวน 133,000 คน สามารถด าเนินการได้ 
84,119 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 

4) การออกหนั งสืออนุญาตให้คน 
ต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอก
พ้ืนที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไป
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4) อ าเภอที่ด าเนินการออกหนังสืออนุญาต
ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอก
พ้ื น ที่ ด้ ว ย ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
จ านวน 24 แห่ง 

- อ า เภอสามารถด าเนินการออกหนั งสือ
อ นุ ญ า ต อ อ ก น อ ก เ ข ต พ้ื น ที่ จั ง ห วั ด 
และรับรายงานตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ครบทั้ง 878 อ าเภอ 



๗๖ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ 
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนดไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงานใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 
2. สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ระดับอ าเภอ เพ่ือติดตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสงบสุข
และความมั่นคงของประเทศ เช่น 
ปัญหาความขัดแย้ งทางการเมือง 
ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปัญหาการค้ามนุษย์ 
การแพร่ระบาดของยาเสพติด และ 
การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

1) อ าเภอมีความพร้อมในการปฏิบัติ 
งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและความม่ันคงของประเทศ 
2) อ าเภอมีแหล่งข่าว/เครือข่ายด้าน
การข่าวที่มีประสิทธิภาพ 
3)  อ า เภอมี ข้ อมูล เกี่ ย วกับสถาน
ประกอบการที่ เชื่ อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

1) เครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพ้ืนที่   
73 จังหวัด 
 

- สามารถขยายและจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ครอบคลุม 73 จังหวัด 
เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
ก า ร ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล ง า น ด้ า น ก า ร ข่ า ว 
อย่างเป็นระบบ 

4) ระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีประสิทธิภาพ 
และเชื่อมโยงกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

2) การติดตามความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนฯ 
ทางแอพพลิเคชั่น/เว็บไซต์ จ านวน 1 ช่องทาง 

- ด าเนินการจัดท าระบบรับเรื่องร้องเรียน   
ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอผ่านโมบาย
แอปพลิเคชัน “DOPA Help” 

3) จ านวนเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 80 

- ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 
24,255 เรื่อง แก้ไขส าเร็จ 22,176 เรื่อง       
คิดเป็นร้อยละ 91.43 

3. ส่งเสริมกระบวนการจัดท าแผน
ระดับอ าเภอให้สอดคล้องกับแผน
ชุมชนที่สามารถสะท้อนความต้องการ
และแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้โดยแท้จริง
เพื่อสนับสนุนการจัดท า One Plan 
ในอนาคต 

1) แผนพัฒนาอ าเภอเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบูรณาการและเชื่อมโยง
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ (Area Based) 
สามารถเชื่ อมต่อระหว่างปัญหา/  
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
กับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 

1) อ าเภอสามารถน าแผนงาน/โครงการ 
ที่ก าหนดในแผนพัฒนาอ าเภอไปสู่การ
ปฏิบัติหรือได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัด ร้อยละ 70 

- อ าเภอได้ด าเนินการส่งแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ให้แก่ส านักงานจังหวัด 
น าเขา้ที่ประชุม ก.บ.จ. เพ่ือบรรจุลงในแผนพัฒนา
จังหวัด ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
ร้อยละ 70 

 



๗๗ 

 

 

 

แนวทางการเปลี่ยนแปลง/ 
พัฒนาท่ีส าคัญ 

ประเด็นข้อเสนอ 
(กิจกรรม/โครงการ) 

ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑) รวบรวมและส่งเสริมให้มีการน าอัตลักษณ์  
พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อรองรับกับความต้องการ ยุคใหม่ ส่งเสริม 
เศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ 

๑. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
๒. การส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทย 
๓. ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน 
๔. ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
๕. ส่งเสริม สนับสนุนท่องเที่ยวชุมชน (OTOP นวัตวิถี) 

๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนา จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/ราย 
2. ประชาชนมีรายได้จากการจ าหน่ายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง (ระหว่างมิถุนายน ๒๕๖๓ - 
กรกฎาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๑๒,๘๒๙,๐๖๔,๐๑๙ บาท ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ จ านวน 
๑๕,๕๑๗ กลุ่ม/ราย และผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๑๔,๓๐๔ ราย 
3. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาจ านวน ๓,๙๔๕ ผลิตภัณฑ์ 
4. มียอดการจ าหน่าย จ านวน ๒๕๒,๖๒๖,๕๕๘,๖๔๔.๐๔ บาท (ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๔) 
5. ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จ านวน ๑๒๐ ชุมชน 

๒) ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๖. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก 
๗. จัดท าและประสานแผนพัฒนาต าบล 
๘. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6. กลไกประชารัฐ ๗๖ จังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 
7. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการกลาง               
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน กลุ่มเปูาหมาย จ านวน ๕๐ คน 
8. หมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๑,๔๑๔ หมู่บ้าน 

๓) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๙. สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน ๙. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้น าการพัฒนา 
(Change Leader) ที่จ านวน ๑๑,๔๑๔ คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 

๔) งานพัฒนาแหล่งทุน ๑๐. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 10. ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
(๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน) และพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเข้าถึงแหล่งทุน กองทุนชุมชน          
มีธรรมาภิบาล ร้อยละ ๘๐ 

๕) งานพัฒนาระบบข้อมูล ๑๑. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาชุมชน 
 
 
 

11. มีหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต จ านวน 
๘๗๘ หมู่บ้าน (ไม่สามารถด าเนินโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต เนื่องจากมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 



๗๘ 

แนวทางการเปลี่ยนแปลง/ 
พัฒนาท่ีส าคัญ 

ประเด็นข้อเสนอ 
(กิจกรรม/โครงการ) 

ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๒. สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๑๓. น าข้อมูลสารสนเทศ Big Data บูรณาการใน
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการ และ
แผนพัฒนาชุมชน 
๑๔. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการท างานเพิ่ม
ช่ อ งท า ง ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น ช่ อ งท า ง 
Web Service Application 
๑๕. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย 

12. พัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ๗๖ จังหวัด 
13. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาชุมชน (CDD Big Data) (อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาชุมชน เพื่อวิเคราะห์และบูรณาการฐานข้อมูล             
ด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน ทุนชุมชน เป็นต้น) 
14. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๕ ช่องทาง 
 
 
15. การจัดเก็บข้อมูล กชช.๒ค. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

๖) ปรับปรุงอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการท างาน 
ในปัจจุบัน 

๑๖.การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
 
๑๗. การขออัตราก าลังเพิ่ม 

16. การจัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ของกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๓๙๘ ต าแหน่ง 
17. การปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลของกรมการพัฒนาชุมชนจากผลการ
ประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน ๘ กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ ภารกิจงานของ
กองการเจ้าหน้าที่ ๗ กิจกรรม/โครงการ และภารกิจงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ๑ กิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์ ผลผลิต (Output)  
ที่ก าหนดในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
รายละเอียดด้านการผังเมือง 
ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ ใช้ในการวางผังเมือง
ระดับต่ าง ๆ อาทิ  แผนที่
ถ่ายภาพทางอากาศ ภาพถ่าย
ดาวเทียมในระบบ Digital 
และพัฒนาสู่ระบบ GIS 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และหน่วยงานภายใน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคาร 
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
ซึ่ งสามารถสืบค้นและให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Web 
Application ส าหรับใช้การวางและจัดท าผังเมืองทุกระดับ 
รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้ง ๔ ด้าน 
ของกรมฯ 

ระบบสืบค้นและแสดงข้อมูลทางกายภาพ
การผังเมือง และข้อมูลการใช้ประโยชน์
อาคารมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ทั่วประเทศ 
ประกอบกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ 
น้ าท่วม และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
อนาคตแบบ ๓  มิ ติ  ในรู ปแบบ Web 
Application  

ด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นและแสดงข้อมูลกายภาพ 
การผังเมืองแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการทดสอบ 
การใช้งานระบบฯ และปรับแก้เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

๒. ปรับปรุง พ.ร.บ. การผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้มีความทันสมัย
และสอดรับกับสภาพปัจจุบัน 
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

มี พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. .... เพื่อเป็นกรอบนโยบายการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่  ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาคและระดับ
จังหวัด ก าหนดรูปแบบการวางและจัดท าผังเมืองทุกระดับ 
พร้อมท้ังบริหารจัดการผังเมือง ให้มีรูปแบบการด าเนินการ
และการบริหารจัดการที่เหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระจายอ านาจใน
การวางและจัดท าผังเมือง ให้แก่ อปท. รวมทั้งการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน โดยการใช้ประโยชน์พื้นที่จะต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ...... 
และมีข้อมูลการทบทวนภารกิจ/โครงสร้าง
องค์กร  เพื่อ เตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

พ.ร.บ.การผังเมืองด าเนินการแล้วเสร็จ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อ
วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
จะต้องด าเนินการจัดท าอนุบัญญัติที่ออกตามความในพ.ร.บ.
ดังกล่าว จ านวน ๑๕ ฉบับ ซึ่งได้ด าเนินการ ดังนี ้
๑. มีผลใช้บังคับแล้ว จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 

 ๑.๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง หลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๑.๒ ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา 
ผู้แทนสมาคม และผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 
 



๘๐ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์ ผลผลิต (Output)  
ที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ๒ .  อยู่ ร ะหว่ า งกา รด า เนิ นการ  จ า นวน  ๑๓  ฉบั บ  
ซึ่งอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๒.๑ อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๒.๒ คณะกรรมการผั ง เมืองให้ความเห็นชอบแล้ว 
จ านวน ๓ ฉบับ 

 ๒.๓ เตรียมเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
จ านวน ๕ ฉบับ 

 ๒.๔ อยู่ระหว่างการจัดท าร่างกฎหมายจ านวน ๔ ฉบับ
ทั้งนี้ เมื่ออนุบัญญัติมีผลใช้บังคับทั้งหมดแล้วจะจัดอบรม
เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแก่บุคลากร
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป 

๓ . สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถด าเนิน
ภารกิจที่ รับการถ่ายโอนจากกรม 
โดยฉพาะงานด้านการอาคารและการผัง
เมือง ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
โดยการให้การสนับสนุนด้ านเทคนิค
วิ ชาการ  ให้ ค าปรึ กษา  รวมทั้ ง 
เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ อปท. ช่วงเวลาหนึ่ง
ก่ อน เพื่ อให้ พั ฒนาขี ดสมรรถนะ  
และสามารถด าเนินการเองได้ต่อไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รั บการพัฒนา 
และได้ความรู้ สามารถด าเนินภารกิจที่รับการถ่าย
โอนจากกรมโดยเฉพาะงานด้านอาคารและการผัง
เมืองได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงาน สามารถ
ด าเนินภารกิจที่ รับการถ่ ายโอนจากกรม          
โดยเฉพาะงานด้านการอาคารและการผังเมือง
ได้อย่างมีคุณภาพตามจ านวนรุ่นที่ก าหนดไว้ 

ปี ๖๔ : ด าเนินการฝึกอบรม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบ่งออกเป็น 
หลักสูตรด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การอาคาร  
และการบริการด้านช่าง 
หลักสูตร : ด้านการผังเมือง 
๑. สัมมนาวันผังเมืองโลก เรื่อง WELLNESS CITY 
TRANSFORMATION New Paradigm of Thailand City 
Planning “คิดใหม่ให้เมือง” (๖ พ.ย. ๖๓) ผู้เข้ารับการสัมมนา 
๕๕๐ คน ด าเนินการแล้วเสร็จ (๑ รุ่น) 
๒. อบรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การผังเมือง (e-learning)  
(๑ รุ่น) อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 
 



๘๑ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output)  

ที่ก าหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   หลักสูตร : ด้านการพัฒนาเมือง  
 ๑. อบรมการออกแบบเขื่อนปูองกันตลิ่ง (๑ รุ่น) * 
 ๒. อบรมเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง 
และระบบปูองกันน้ าท่วม (๑ รุ่น) * 
หลักสูตร : ด้านการอาคาร 
๑. อบรม การออกแบบงานระบบไฟฟูาส าหรับอาคารขนาดเล็ก 
(๑ รุ่น) * 
๒. อบรม การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (๑ รุ่น) * 
๓. อบรม การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน 
(๑ รุ่น) * 
หลักสูตร : ด้านการบริการด้านช่าง 
๑. อบรมการประมาณราคาส าหรับงานอาคาร (๑ รุ่น) * 
๒. อบรม การบริหารสัญญาจ้างและตรวจการจ้าง (๒ รุ่น) 
(๒๙ มี .ค .  - เม .ย .  ๖๔) ผู้ เ ข้ ารับการอบรม ๖๒ คน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

รวม ๓ ผลผลิต 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒ ผลผลิต 
- อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแผน/ไม่ได้ด าเนินการ ๑ 
ผลผลิต  

หมายเหตุ** ปรับแผนไมส่ามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโคโรนา-2019 (COVID-19) 

 

  



๘๒ 

 

 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจ านวนข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๓ ประเด็น และก าหนดผลผลิตที่ได้รับในปี พ.ศ. 256๔ ทั้งหมด 18 ผลผลิต 
ผลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เป็นดังนี้   

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๑๒ เดือน 

1. จัดท าคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย
แห่งชาติที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพ่ื อรองรั บ 
การจัดการด้านภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
ของประเทศ 

- ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู 
และเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องผ่านบริการดิจิทัล 

(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ
ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ 
และภัยธรรมชาติ 

เนื่ องจากไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ จึ งก าหนดเป็นแผน 
เพื่อด าเนินการในระยะต่อไป 

(๒) ระบบลงทะเบียนผู้ประสบภัยพิบัติ
ผ่าน Smart Card 
(๓) ระบบ B i g  Data  สาธารณภัย  
ที่บูรณาการเ ชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ประชาชน 

2. พัฒนาแนวทางกลไกการบริหาร
จัดการ ตลอดจนแผนปฏิบั ติการ 
ที่ เกี่ ยวข้ องให้ชั ด เจนโดยเฉพาะ 
กรณีเกิดภัยขนาดใหญ่ที่ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบบัญชา 
การเหตุการณ์ภัยขนาดใหญ่ 

- มี มาตรฐานความรู้  ทั กษะและ
สมรรถนะของต าแหน่ งที่ ส่ ง ผ ล 
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภัยในพื้นที่  ส าหรับใช้ในการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
- ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการใน 
การบริหารจัดการสาธารณภัยที่เป็น
ระบบทีม่ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- มี มาตรฐานความรู้  ทั กษะแล ะ
สมรรถนะของต าแหน่ งที่ส่ งผลต่อ  

(1) การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือการ
ปฏิบัติในการจัดการ สาธารณภัยของ
ประเทศไทย ตามหลักการระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System)  

1) โครงร่างระเบียบปฏิบัติประจ า บกปภ.ช./ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
๒) คู่มือการเตรียมห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Manual for 
Establishing Emergency Operation Centre Facilities) 
๓) ร่างแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) และจัดการ
ประชุม สปฉ. ทั้ง ๑๘ สปฉ. และส่วนกฎหมาย 
๔) ร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนกองบัญชาการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ให้ศูนย์ ปภ. เขต  
๕) ร่างระเบียบปฏิบัติประจ ากองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 
แห่งชาติ (ส่วนหน้า) ให้ศูนย์ ปภ.เขต  
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      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
 



๘๓ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๑๒ เดือน 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภัยใน
พื้นท่ี ส าหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ 
- เกิดกลไกในการตอบโต้และช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในอาเซียนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- การด าเนินการด้านการให้รับความ
ช่ วย เหลื อด้ านมนุ ษยธรรมจา ก 
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
- ที มค้ นหาและกู้ ภั ย ในเขตเมื อง 
มีความพร้อมสมัครเข้ารับการประเมิน
เป็นทีมขนาดกลาง (Medium USAR 
Team) ตามมาตรฐานของ INSARAG  
- โครงสร้างการปฏิบัติงาน และระเบียบ
วิธีปฏิบั ติ ด้ านการเตื อนภั ยที่ เป็ น
มาตรฐานสากล 
- โปรแกรมหรือกระบวนการแจ้งเตือน
ภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- มีการบูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเตือนภัย และการสื่อสาร 
ที่ทันสมัยเหมาะสมกับระบบแจ้งเตือน
สาธารณภัยของประเทศ 

(2) แผนปฏิบัติการ (Operation Plan) 
ภายใต้แผนการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. .... 

- คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐  
ซึ่งขณะนี้ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างการน าเสนอ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐  
เสนอต่อส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ก่อนคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
- กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดเตรียม 
การจัดท า (ร่าง) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ร่าง) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ (ร่าง) แผนการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 
  ดังนั้น จึงอยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินการปรับปรุงและจัดท าแผน
ระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 

- การพัฒนาด้านคน 
(3) การทบทวนมาตรฐานความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะของข้าราชการต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย เ ขตและหั วหน้ าฝุ าย /
ผู้อ านวยการส่วนในศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 

๑) แจ้งทอดแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดความรู้  ทักษะ  
และสมรรถนะของต าแหน่งในการบริหารงานสังกัดศูนย์ปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยเขต  
๒) แต่งตั้งคณะท างานทบทวนการก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ต าแหน่งในการบริหารงานสังกัดศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
๓) สรุปผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของต าแหน่งในการบริหารงานสังกัดศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขตของข้าราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเขตและต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน/หัวหน้าฝุาย 
ภายในศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
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๘๔ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๑๒ เดือน 

- มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และมีผลบังคับใช้ 
 

4) ประชุมคณะท างานทบทวนการก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ของต าแหน่งในการบริหารงานสังกัดศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อพิจารณาก าหนด
มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของต าแหน่งในการบริหารงานสังกัด         
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภัยในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ปภ. ให้เป็นมืออาชีพ 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย   
โดยใช้วิธีการบรรยาย อภิปราย และ
ศึกษาดูงาน จ านวน 2 หลักสูตร  
(๔) หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณ- 
ภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด  

ด าเนินการฝึกอบรมในหลักสู ตรการบริหารจั ดการสาธารณภั ย 
ในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยวิธีการเรียนออนไลน์มีผู้เข้าฝึกอบรม 
จ านวน ๕๘ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคะแนนทดสอบความรู้ภายหลัง
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น จ านวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑ 

(๕)  หลั กสู ตรการพัฒนาศั กยภาพ 
การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีการเรียนออนไลน์ มีผู้เข้าฝึกอบรม 
จ านวน ๗๑ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคะแนนทดสอบความรู้ภายหลัง
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น จ านวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๒ 

- การพัฒนาด้านระบบงาน 
(๖) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
และแผนอื่น ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับบริบทของ ปภ. 

- กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดประชุมคณะกรรมการ 
จัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ โดยมติที่ประชุม
ให้ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาหมาย กลยุทธ์ และแนวทางจากแผน
ยุทธศาสตร์กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
เป็นฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และให้ปรับปรุงทบทวนเปูาหมาย กลยุทธ์  
แนวทาง ตัวช้ีวัด และแผนงาน/โครงการ รวมทั้งเช่ือมโยงเปูาหมาย 
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๘๕ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๑๒ เดือน 

ตัวช้ีวัดแผนที่เกี่ยวข้องและประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงานกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด DDPM + S  
- กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น าข้อเสนอแนะความคิดเห็นตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มาจัดท ากรอบแนวคิดเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐  

 - การจัดต้ังคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือ
ทางไกลของอาเซียน (Satellite 
Warehouse) ภายใต้โครงการคลังเก็บ
สิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์ 
เพ่ือช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
ของอาเซียน (Disaster Emergency 
Logistics System for ASEAN: DELSA) 
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต ๑๖ ชัยนาท 
(๗) การลงนามในบันทึกความเข้ าใจ
ร่วมกัน (MoU) ระหว่างกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงาน
อาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม (The ASEAN Coordinating 
Centre for Humanitarian Assistance 
on disaster management : AHA 
Centre) 

การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง ปภ. และ AHA Centre 
อปภ. ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) ในคณะกรรมการ 
อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM) ของประเทศไทยได้เข้าร่วม 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ส าหรับการจัดตั้งและการปฏิบัติงาน  
ของคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการ          
คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์ เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย
พิบัติฉุกเฉินของอาเซียน (DELSA) ร่วมกับผู้อ านวยการบริหาร AHA 
Centre ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างบันทึก ความเข้าใจฯ และให้ อปภ. 
หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับผู้อ านวยการ
บริหาร AHA Centre โดยสาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจฯ มุ่งเน้นที่จะแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนงานอาเซียนด้านโลจิสติกส์ฉุกเฉิน 
และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติ 
ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (One ASEAN, One Response) 
ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนผ่าน
ความร่วมมือเชิงเทคนิคในการจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล
ของอาเซียนในประเทศไทย  
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๘๖ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๑๒ เดือน 

(๘) การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับคลัง
เก็บสิ่งของช่วยเหลือฯ 

มีมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (SOPs) ของ AHA Centre ในการน าสิ่งของเข้า
และออกจากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือฯ 
 

- การพัฒนาศักยภาพทีมค้นหาและ
กู้ภัยตามมาตรฐาน INSARAG 
(๙) การสมัครเข้ารับการประเมินทีม
ค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองเป็นทีมขนาด
กลาง (Medium USAR Team) 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม       
ปฏิบัติราชการ ในรูปแบบคณะท างานเฉพาะกิจ (project team)        
เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนา USAR Team และประสานงานกับ
พี่เลี้ยง (mentor) เครือรัฐออสเตรเลียและคณะท างานได้รายงานผล 
การปฏิบัติงานต่อ อปภ. โดย อปภ. ได้เน้นย้ าให้ปฏิบัติตามแผน 
การพัฒนา USAR Team ดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อมและได้รับการ
รับรองจากพ่ีเลี้ยงให้สมัครเข้ารับการประเมินในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔  

- การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย 
(1๐) การจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติด้าน
การเตือนภัยที่ เป็นมาตรฐานสากล 
ทั้งหมด ๕ ภัย (อุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก
และดินโคลนถล่ม วาตภัย แผ่นดินไหว 
และสึนามิ) 

คณะท างานปรับปรุ งและจัดท าระเบียบปฏิบัติประจ าส าหรับ
กระบวนการแจ้งเตือนภัย (Standard Operation Procedure : SOP) 
ด า เนินการปรับปรุ งระเบียบวิธีปฏิบัติด้ านการเตือนภัยที่ เป็น
มาตรฐานสากล ทั้งหมด ๕ ภัย (อุทกภัย น้ าปุาไหลหลากและดินโคลนถล่ม 
วาตภัย แผ่นดินไหว และสึนามิ)  

(1๑) ระบบโปรแกรมคาดการณ์เพื่อการ
แจ้งเตือนสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ  

ด าเนินการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับคาดการณ์การแจ้ง
เตือนสาธารณภัย ๕ ภัย (อุทกภัย น้ าปุาไหลหลากและดินโคลนถล่ม  
วาตภัย แผ่นดินไหว และสึนามิ) โดยเจ้าหน้าที่ของ ปภ. สามารถเข้าใช้
งานได้ที่ URL http://ndwcdss.disaster.go.th 

(1๒) ชุดข้อมูล (Data Set)  ด้านการ
เตือนภัยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
และน าไปใช้ต่อได้อย่างอิสระ (Open 
Data & Big Data) 

ด าเนินการจัดท าชุดข้อมูลด้านการเตือนภัย เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียบร้อยแล้ว และได้น าชุดข้อมูลดังกล่าวให้บริการที่ 
http://catalog.disaster.go.th 
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๘๗ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รอบ ๑๒ เดือน 

- การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
อุบั ติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
(1๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
และนายกรัฐมนตรีลงนามแล้ว ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ 

ระเบียบดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ลงนามในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการปูองกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 แล้ว ซึ่งได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามลักษณะ
ความเสี่ยงภัยทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ให้ ชุ มชนสามารถแก้ปัญหาหรื อ
บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากภัย
พิบัติเบ้ืองต้นด้วยชุมชน 

- ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภัยพิบัติในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
และสามารถลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
- การแจ้งเตือนภัยพิบัติสามารถรับมือ
กับสาธารณภยัในพื้นที่ได้ โดยบูรณาการ
อาสาสมัครเตือนภัยท ุกภาคส ่วน 
(มิสเตอร์เตือนภัย) ร่วมกันท าหน้าที่
ให้ข้อมูลการติดตามสถานการณ์ภัย 
เฝูาระวังแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 
 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(1) การฝึกอบรมชุมชน/หมู่บ้านพื้นที่
เปูาหมาย จ านวน 135 รุ่น 405 ชุมชน/
หมู่บ้าน  

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 68 จังหวัด 121 รุ่น ได้แก่ นฐ. สป. สพ. 
กจ. อย. อท. ฉช. สก. นย. สบ. ปข. นม. สร. บร. ชย. ขก. กส. รอ. มค. สน. 
นพ. มห. บก. กพ. นว. พจ. ตก. พล. สท. พช. อต. ลป. ชม. มส. ลพ. สฎ นศ. 
พท. ชพ. สข. สต. ปน. ยล. นธ. อบ. ศก. อจ. ยส. อด. นค. นภ. ชร. นน. พย. 
พร. ชน. สห. อน. ชบ. รย. ตร. ภก. รน. พง. กบ. จบ. ลย. และ ตง. 

- โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ 
(๒) จ านวนเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย 
จ านวน 1,๔๕0 คน ในการท าหน้าที่  
รายงานเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
สภาพธรรมชาติในพื้นที่ และช่วยในการ
กระจายข่าว การแจ้งเตือนภัยให้กับชุมชน
ในพื้นที่ให้มีความความรวดเร็วและทั่วถึง 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 13 จังหวัด 19 รุ่น ได้แก่ นน. อบ. นธ. 
ยส. ลป. ลย. อต. พง. นพ. ชร. สน. สฎ และ นศ. 

รวม 
 

1๘ ผลผลิต 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 14 ผลผลิต 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ ผลผลิต 
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓ ผลผลิต 

-8- 



๘๘ 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง จ านวน 3 ประเด็น และก าหนดผลผลิตที่ได้รับในปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 11 ผลผลิต โดยผลการด าเนินการดังนี้ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
อ ง ค์ ก ร ป กค ร อ ง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น            
อย่ า งครบวงจรทุ ก ด้ าน ไ ด้ แก่  
การบริหารงาน การเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพ การจัดท าบริการสาธารณะ  
การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การก ากับติดตาม
ประเมินผล การด าเนินการและการ 
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งผลักดัน ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ผู้ผา่นการเรียน e – learning มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการและเหตุผล
ของเนื้อหาวิชา สามารถวิเคราะห์และ 
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ง า น ใ น ห น้ า ที่ ไ ด้ ด้ ว ย 
องคค์วามรู้ 

 - ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้ รั บการส่ ง เสริ มสนับสนุน ให้มี
ทางเลือก โอกาส และจ านวนผู้ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น 

 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
ทั้ งด้านความรู้  แนวคิด  ทัศนคติ  
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติ งานจนสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพของงานได้ 

(1) ข ้า ร า ช ก า ร แ ล ะ พ น ัก ง า น 
ส่วนท้องถิ่นสมัครเข้า เรียนในระบบ  
e-learning จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
วิชาทุกคน 

ปัจจุบันมีผู้เข้าลงทะเบียนเข้าเรียนทั้งหมด จ านวน 3,679 ผู้ใช้แบ่งเปน็ 
- ผู้เข้าเรียนจากสังกัด อปท. จ านวน 3,543 ผู้ใช้ 
- ผู้เข้าเรียนจากสังกัดอ ื่น ๆ จ านวน 136 ผู้ใช้ 
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สถ. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ 
ในการพ ัฒนาระบบ e - learning 

(2) มีหลักสูตรและมีการจัดฝึกอบรม
ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ
หน่วยงานอื่นภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) จ านวน 15 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจัดการอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 18 หลักสูตร โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ได้จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 
2. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
3. อ านวยการท้องถิ่นระดับสูง 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม ่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
5. ผู้บริหารท้องถิ่นที่ไดร้ับการเลือกตั้งใหม่ 
6. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไดร้ับการเลือกตั้งใหม ่
7. การบริหารงานสาธารณะการเบิกจ่ายงบประมาณ และการพัสดุของ อปท. 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 



๘๙ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 - ประหยัดงบประมาณด้านค่าใช้จ่าย
แล ะ เ ว ล า ใ น ก า ร พั ฒน า ค ว า ม รู้
ความสามารถ ทักษะ และกระบวนการ 
ท างานของข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นได้ 
- หลักสูตรและโครงการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาผู้บริหารอปท. สมาชิกสภา 
อปท. ข้าราชการ และพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ  
ที่มีคุณภาพทันสมัย  หลากหลาย  
และได้รับการยอมรับ 
- บุคลากรของ  สถ .  และ  อปท .   
มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ 
- สถ. และ อปท. มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
- อปท. ทั่วประเทศรับรู้และมีจิตส านึก 
ที่ดี ในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใสและเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ อปท.ในสายตา 
ของประชาชนทั่วไป 
 

  
 

8. การจัดท างบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุน การจ่ายเงิน 
อุดหนุนเพื่อการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
9. การออกแบบและก าหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ 
10. การวางแผนการเงินและการเพิ่มทักษะในยุคดิจิทัลส าหรับ 
ข้าราชการและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
11. การปฏิ บั ติ งานด้ านสั งคมสงเคราะห์ และสวั สดิ การสั งคม 
ในสถานการณ์สาธารณภัย 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
12. การบริหารสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ 
13. การตรวจรับงาน ดินขุด ดินถม งานถนน และ BOQ 
14. การฝึกใช้ GIS เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 

(3) ด าเนินการได้ตามแผนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. 

 สถ . ได้ด าเนินการได้ตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส 
ของ อปท. โดยมี อปท. จ านวน 7,849 แห่ง เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment System : ITAS) โดยด าเนินการ 

 



๙๐ 

 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนดใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 
 - อปท. สามารถใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่ อด า เนิ นกิ จกรรมตามอ านาจ  
ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ลดความเสี่ยงต่อการถูกทักท้วงจาก 
หน่วยงานภายนอก 
- ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความมั่ น ใจในการปฏิบั ติหน้ าที่ 
ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติ งาน
ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้ปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์
สูงสุด 
- ระบบข้อมูลกลาง  อปท .  ได้รับ  
การปรับปรุงและพัฒนาครบทั้ง 8 ด้าน 
และพร้อมให้บริการ 
- โครงสร้างชุดข้อมูลที่ได้จากการ 
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ข้ อ มู ล 
เป็น ชุดข้อมู ลที่ มี ประ โยชน์  และ 
สามารถน าไปใช้ในการบริหารงาน 
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ด้ า น ข อ ง มิ ติ ต่ า ง  ๆ  
และบริการเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงได้ 
มากท่ีสุด 

 1) ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ ITAS ให้ครบถ้วน 
2) น าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้ครบถ้วน  
3) ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สถ. ได้ 93.91 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A 

(4) การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของ อปท. มีกาด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติ ดังนี ้
1. อปท. จ านวนไม่น้อยกว่า 1,300 แห่ง 
(นับสะสม) ได้รับการตรวจสอบการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานด้านการคลัง  การเงิน  
การบัญชี และการพัสดุ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และการตรวจสอบส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับการ
นิ เ ทศแนะน า ก า รปฏิ บั ติ ง านต ร วจสอบ 
จ านวน 60 จังหวัด (นับสะสม) 

สถ. ได้ด าเนินการ ดังนี ้
1. อปท . ได ้ร ับการตรวจสอบการบร ิหารงานและการปฏ ิบ ัต ิงาน           
ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ านวน 142 แห่ง 
(นับสะสมปี 2562 จ านวน 626 แห่ง ปี 2563 จ านวน 296 แห่ง 
และ 2564 จ านวน แห่ง รวม 1,064 แห่ง) 
2. สถานศึกษาสังกัด อปท. ได้รับการตรวจสอบการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จ านวน 222 แห่ง (นับสะสมปี 
2563 จ านวน 70 แห่ง และปี 2564 จ านวน 222 แห่ง รวม 292 แห่ง) 
3. อปท. ได้รับการนิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผล  
การตรวจสอบด้านการคลัง  การเ งิน  การบัญชี  และการพัสดุ  
จ านวน 11 จังหวัด (นับสะสมปี 2563) 

 



๙๑ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

  - การบริการของ  อปท .  ส าหรับ
ประชาชนในการ ให้บริก า รของ 
อปท. ประชาชนได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอน 
- อปท. มีระบบและเครื่องมือการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
และเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งสามารถ
น าข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน  LTAX ไปใช้
ประกอบการวิ เคราะห์ วางแผน เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจั ด เ ก็ บ ร าย ไ ด้  
ของ อปท. 

2. สถานศึกษาสังกัด อปท. จ านวนไม่น้อยกว่า 
150 แห่ง (นับสะสม) ได้รับการตรวจสอบ 
การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
3 . อปท. ได้รับการนิเทศการบริหารงาน และ
การปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลัง 
การเงิน การบัญชี และการพัสด ุ 
จ านวน 47 จังหวัด (นับสะสม) 

ปี 2564 ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนและวิธีการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ 
ในการเฝูาระวังปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือ  
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี ้
1. ยกเลิกด าเนินการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติ งาน 
ด้านการคลังการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. และนิเทศแนะน า 
การปฏิบั ติ งานตรวจสอบให้กับ เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มงานการเ งิน บัญชี  
และการตรวจสอบส านักงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัด   
รวม 3 จังหวัด ได้แก ่นราธิวาส ปัตตานี และยะลา อปท. จ านวน 90 แห่ง 
2. ยกเลิกการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา
สังกัด อปท. รวม 3 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยนาท และ ภูเก็ต สถานศึกษา 
จ านวน 45 แห่ง 
3. ยก เลิ กด า เนิ นการนิ เ ทศการบริ ห าร งานและการปฏิ บั ติ ง าน 
จากผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุให้กับ อปท. 
4. ปรับวิธีการตรวจสอบ โดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเอกสารหลักฐาน 
ให้ตรวจสอบ ณ สถ. แทนการตรวจสอบที่หน่วยรับตรวจ และติดต่อสื่อสาร
การตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผ่านทางโทรศัพท์ , 
Line, Zoom รวม 7 จังหวัด ดังนี ้

1) ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ  อปท .  รวม  3 จังหวัด  ได้แก่  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  
และอุบลราชธานี จ านวน 53 แห่ง 

2) ตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงิน  การบัญชี และการพัสดุ 
ของสถานศึกษาสังกัด อปท. รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี  นครพนม  มุกดาหาร  ราชบุรี  และสุราษฎร์ธานี   
จ านวน 132 แห่ง 
 



๙๒ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ทีก่ าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

  (5) มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับฐานข้อมูล  
ก า รปร ะ เ มิ น ประ สิ ท ธิภ าพขอ ง  อป ท .  
และข้อเสนอแนะจาก อปท .  

ป ัจจ ุบ ันอย ู่ระหว ่างท ีมตรวจประเม ินจ ังหว ัดออกตรวจประเม ินฯ 
อปท. และบันทึกคะแนนผ่านระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment :  LPA) 
(lpa.dla.go.th) 

โดยเน ื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID–19) ช่วงเวลาด าเนินการจึงมีการปรับห้วงระยะเวลาด าเนินการ 
- ภายใน 30 กันยายน 2564 จังหวัดรายงานผลคะแนนผ่านระบบ
สารสนเทศฯ  ให้แล้วเสร็จ 
- ภายใน 11 ตุลาคม 2564 จังหวัดรายงานผลประเมิน LPA ให้ ผวจ. 
ทราบและรายงานผลประเมิน LPA ให ้สถ. ทราบ 
- ภายใน 29 ตุลาคม 2564 อปท. ขอแก้ไขผลการประเมินฯ ได้ถ้าเห็นว่า
ผลการประเมินฯ ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน 

      นอกจากน ี้ สถ. มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาช ี้แจงการประเมิน 
ประสิทธิภาพของ อปท. ประจ าปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผ ่านเคร ือข ่ายอินเทอร ์เน ็ต (Web Conference) ท ีมประเม ินประสิทธิภาพ 
ของ อปท. จังหวัดละ 10 คน จ านวน 76 จังหวัด รวมจ านวน 760 คน  
ตั้งแต่วันที ่17 – 19 พฤษภาคม 2564 
      ท ั้งน ี้ เน ื่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื้อไวร ัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) ท า ใ ห  ้ต  ้อ ง ป ร  ับ ร  ูป แ บ บ ก า ร จ  ัด โ ค ร ง ก า ร 
จากการจ ัดโครงการ จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ตามภาคต่าง ๆ ณ โรงแรม
ในภาคต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ เป็นทางออนไลน์ผ่านระบบการประชุม
เครือข่ายอินเทอร์ เน็ต  (Web Conference) และมีการเผยแพร่วิดีโอ
การอบรมช้ีแจงผ่านทาง youtube : ช่ือช่อง LPA DLA 2564 และเอกสารช้ีแจง
เพิ่มเติมทาง google drive โดยเป็นโครงการที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร
งบประมาณ 2565 
 
ในป ี256 

https://www.youtube.com/channel/UCDOnzfGbuKXH7GynMnqajkg


๙๓ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 

  (6) ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม และ
ประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถ ิ่น (e-DLA monitoring) สามารถแก้ไข
ข้อมูลได้แบบ Real-time และเพิ่มเติมเมนู 
ในการติดตาม และประเมินผล ได้แก่ การติดตาม 
ข้อสั่งการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการประเมินผลปฏิบัติราชการ (KPI) 

สถ . ได้มีการเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ  
ประเมินผลของ  สถ. (e-DLA monitoring) เพื่อใช้ในการติดตาม 
และประเมินผล ได้แก่  การติดตามข้อสั่ งการที่ เกี่ ยวข้องกับสถ .   
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา และในการด าเนินงาน 
ในระยะต่อไปจะมีการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม  และ
ประเมินผลของ สถ. (e-DLA monitoring) ในหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ 
การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลปฏิบัติ
ราชการ  (KPI) ในปีงบประมาณต่อไป  รวมทั้ง จะพัฒนาระบบให้
มีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เมนูหัวข้อ การประเมินผล 
ปฏิบัติราชการ (KPI) อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโดยสามารถเริ่มใช้งาน
ได้ในรอบการประเมินท่ี 1/2565 

 

  - กา ร พัฒนาและปรั บปรุ ง ร ะบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) 
(7) มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ของ อปท. (e-LAAS) 

1. มีค ู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญช ีคอมพ ิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) 
2. จัดท าคลิปวีดีโอแนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึก
บัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท . (e-LAAS)  และเผยแพร่
ผ่านช่องทางระบบคลังความรู้ ( KM e-LAAS) และ facebook “ระบบบัญชี 
คอมพ ิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS โดย สถ.” 

 

  (8) ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดท ารายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ  และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) 

1. จัดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ส าหรับ อปท. จ านวน 60 รุ่น ด าเนินการแล้ว 21 รุ่น 
โดยมี อปท. เข้ารับการอบรม จ านวน 4,803 คน 1,530 แห่ง แบ่งเป็น อบจ. 
22 แห่ง ทน. 17 แห่ง ทม. 53 แห่ง ทต. 462 แห่ง และ อบต. 976 แห่ง 
 

 



๙๔ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนดในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

   2. จัดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส าหรับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจ านวน 1 รุ่น 168 คน 

  (9) อปท .สามารถน าเข้าข้อมูลแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สนิ และให้บริการการช าระภาษ ี
ผ่ า น ร ะบบออน ไลน์ ไ ด้ ค รบถ้ วน ทุ กแห่ ง  
(จ านวน 7,774 แห่ง) 

อปท. จัดท าแผนที่แม่บทเสร็จแล้วจ านวน 5,644 แห่ง (ร้อยละ ๗๓.๙๗) 
สามารถน าเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้จ านวน 3,156 แห่ง 
(ร้อยละ 41.36) และยื่นขอเปิดรับบริการช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ผ่านระบบบาร์โค้ด (Barcode) 
และระบบ QR Payment จ านวน 7,122 แห่ง 

2. การรวบรวมข้อมูลข้อจ ากัด
ของการถ่ายโอนภารกิจของ 
อปท. ว่ามีภารกิจใดที่สามารถ 
ด าเนินการได้และภารกิจใด 
ที่มีข้อจ ากัดในการถ่ายโอน 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
และเพ่ือการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ที่มีประสิทธิภาพ 

- มี ร ะบบสารสน เทศฐานข้ อมู ล 
ภารกิจถ่ายโอนพร้อมปัญหา/อุปสรรค
ข้อจ ากั ด  และข้ อ เสนอแนะจาก
หน่วยงาน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอน 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก อปท. 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 

1. คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ่นระด ับจ ังหวัด รวบรวมข ้อม ูลภารก ิจถ ่ายโอนของ อปท. รายงานให ้ 
สถ. ทราบแล ้ว จ านวน 67 จ ังหว ัด และอย ู่ระหว ่างการติดตามข้อมูลจาก
จังหวัดท ี่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 9 จังหวัด 
2. ปัญหา/อุปสรรคจากท ี่ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ
การกระจายอ านาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นระดับจังหวัด 
ได้รายงานให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาแล้ว 
3. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่จะต้องเพิ่มเติมเมนูอีก 
4 ภารกิจได้รับการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศท้องถิ่น มีแผนที่จะด าเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่ 2 ประมาณ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
2564 ซึ่งจะมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลจาก อปท. 
ใหม่ทั้งระบบ ดังนั้น ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  
จึงมีแผนที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

 
  



๙๕ 

ประเด็นข้อเสนอ เป้าหมายหรือผลลัพธ ์
ผลผลิต (Output) ที่ก าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) 

3. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้  อ ป ท .  ใ ห้  
ความส าคัญกับการพัฒนา 
ระบบความร่วมมือระหว่าง 
ท้องถิ่นด้วยกันเอง  รวมทั้ง 
ความร่วมมือกับส่วนกลาง 
แ ล ะ ส่ ว นภู มิ ภ า ค ม า ก ขึ้ น  
โดยท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 
ส่วนกลางและภูมิภาคให้การ 
สนับสนุนงบประมาณ เทคนิค 
ต่าง ๆ รวมทั้งให้ค าปรึกษา 
ติดตามผลประเมินผล 

ติดตามผลการด า เนิ นการความ 
ร่วมมือของ อปท. ต้นแบบ และขยาย
ผลการด าเนินการความร่วมมือของ 
อปท. ในแต่ละจังหวัด ที่ขยายผลไปสู่
ท้องถิ่นอื่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 
20 ของจ านวน อปท. ต้นแบบ 

ติดตามผลการด าเนินการความร่วมมือของ 
อปท . ต้นแบบและขยายผลการด าเนินการ  
ความร่วมมือของ  อปท .  ในแต่ละจังหวัด  
ที่ขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
ร้อยละ 20 ของจ านวน อปท. ต้นแบบ 

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ได้มีการด าเนินการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดท าความร่วมมือระหว่าง  อปท.  
ด้วยกันเอง แต่เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทาง การจัดท าความร่วมมือระหว่าง อปท. 
ในการจัดท าบริการสาธารณะ ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด (หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.2/ว 2691 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2562) 

รวม 11 ผลผลิต 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 ผลผลิต 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ผลผลิต 
- ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 1 ผลผลิต 

 



๙๖ 

ส่วนที ่2.5
 
 
 
 

กรมการพัฒนาช  มชน (พช.) 
 

 

กรมการพัฒนาชุมชนมีีภารกีิจเกี่ยวกีับการสี งเสรีิมกระบวนการเรีียนรู้ีและการมีีสี วนรี วมของประชาชนี
สี งเสรีิมและพัฒนาเศรษฐกีิจชุมชนฐานรากใหี้มีีความมั่นคง และมีีเสถีียรภาพ โดยสนีับสนีุนใหี้มีีการจีัดท าีและี
ใช้ประโยชนี จากขี้อมีูลสารสนเทศ ศีึกษา วิเคราะห  วิจีัย จีัดท ายีุทธศาสตรี ชุมชน ตลอดจนฝีึกอบรมีและพัฒนาี
บุคลากรที่เกีย่วขี้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหี้เปี นชุมชนเขี้มแขี งอยี างยั่งยีืนและมีีคำสั่งมอบหมายงานและหนี้าที่ี
ความรับผีิดชอบของส วนราชการกรมการพีัฒนาชีุมชน 

ปีัจจีุบีัน บรีิบทตี าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เช น บรีิบททางการเมีือง เศรษฐกีิจ สีังคม ความมั่นคงี
และการบริหารประเทศเปลีี่ยนแปลงไปีสี งผลให้ส วนราชการมีความจ าเปี นตี้องด าเนีินการปรีับปรีุงบทบาทภารกีิจี
และโครงสรี้างการแบ งส วนราชการให้สอดคล้องกีับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนและว  ธีการดาเน  นงาน 
การดำเนีินงานการจีัดโครงสรี้างสี วนราชการและการแบี งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชนไดี้ดำเนีินการี

ตามขีั้นตอน ดังนี้ 
ขัน้ตอนที่ี ๑ ก าหนดปฏิทีินการด า เนีินงานปรีับปรีุงและพัฒนาระบบงานกรมการพัฒนาชุมชนี

ในการปรีับปรุง และพีัฒนาระบบงานภายในของกรมการพีัฒนาชีุมชน 
ขัน้ตอนที่ี 2 แตี ง ตั้ งคณะท า ง านปรีึกษ าการแบี ง ง านและหน้า ท่ีรีับ ผีิด ชอบของสี ว นร าช กา ร 

และการปรีับปรุงกฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมการพีัฒนาชีุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกอบดว้ย 
- รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมายเป็นผูี้นำ
การบรีิห า รก าร เปลี่ย นแปลงกรมการพัฒนาช ุมชน
(Chief Change Office : CCO) เป็นประธานคณะท างาน 

- หวัหน้าผีู้ตรวจราชการกรม เป็นรองประธานคณะท างาน 
- ผู้อ านวยการส านัก กองทกุส านีัก กอง เป็นคณะท างาน 
-ีผูี้อำนวยการกลุี มพัฒนาระบบบรีิหารเปี นคณะท างานี 
และเลขานุการ 

- นีักวิชาการกลุี มพัฒนาระบบบรีิหารท่ีไดี้รีับมอบหมายี 
เปน็คณะท างานและผู้ชี วยเลขานกุาร 

ขัน้ตอนที ่๓ ขั้นตอนและแนวทางในการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยให้ทุกส านักกอง 
ด าเนินการดังนี้ 

๑) วิเคราะหี สภาพแวดลี้อม และศีักยภาพ (SWOT) ของหนี วยงาน โดยการทบทวนสถานการณี ภายในี
ด้านกลยุทธ  (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) สไตล ี(style) 
และวสิัยทัศน ร วมีี(shared Vision) และสถานการณ ภายนอกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

การปรับปร งโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



๙๖ 

2) ทบทวนีหน วยงานีผลผลิตส าคัญี(Output) คืออะไรีท าเพื่อให้เกิดผลลัพธ ี(Outcome)ี อะไรีด้วยกระบวนการี
(Process) หลักีๆีอะไรีใช้ปัจจัยน าเข้าส าคัญี(Input) อะไร 

๓) ระบีุประเดี นจากปีัจจีัยภายในและภายนอกที่เปี นโอกาสในการพัฒนามาจีัดล าดับ เพื่อนำไปจีัดทำ
ขี้อเสนอีหรีือแผนพัฒนาระบบงานของหนี วยงาน  

๔) ใหี้พิจารณาความสอดคลี้อง หรีือการสี งตี องานของหน วยงานส วนกลางด้วยการจัดท า Value Chain 
ของแต ละหน วยงาน และ Value Chain ภาพรวมของการพัฒนาชุมชน 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้แต ละหน วยงานไปทบทวนภารกิจที่ซ้ าซ้อนภายในหนี วยงาน และ/หรีือ ระหว างหนี วยงานี
ภายในกรมการพัฒนาชีุมชนีภารกีิจที่คลี้ายคลีึงกีัน หรีือประเดี นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขี้อง เพื่อนำมาวิเคราะหี หาขี้อสรีุปีี
ในการทบทวนภารกิจโครงสร้างภายในของแต ละหน วยงานลดความซ้ าซ้อนในงานีและเพ่ือให้เกิดความคล องตัวในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที ่๕ จัดท าร างค าสั่งการมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบของหน วยงานในสังกัดส วนกลางและส วนภูมิภาค 
ให้ทุกหน วยงานน าเสนอผลการวิเคราะห โครงสร้างของหน วยงานตามร างค าสั่งการมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบ 
เพีื่อวีิเคราะห ประเด นและหาข้อสรีุปร วมกีัน 

ขัน้ตอนที ่๖ ปรีึกษาผูี้เชี่ยวชาญจากสำนีักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหี้คำแนะนำี
ในการปรีับปรีุงภารกีิจหนี วยงานใหี้สอดคลี้องกีับแนวทางการปรีับปรีุงกฎกระทรวงแบี งสี วนราชการีและศีึกษา
ขี้อมีูลหนี วยงานทีม่ีีลีักษณะการดำเนีินงานที่คลี้ายคลีึงกีัน และเปี นโมเดลในการปรีับปรีุงโครงสรี้างภายในี
หน วยงานให้เป็นหน วยงานภายใต้กฎกระทรวง 

ขัน้ตอนที ่๗ ทบทวนการจัดโครงสร้างภายในของหน วยงานทั้งในส วนกลางและภูมิภาคีเพ่ือให้เกิดความคล องตัว
เอ้ือต อการปฏิบัติภารกิจ 
 ีีขั้นตอนสุดท้าย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงนามให้ความเห นชอบค าสั่งการจัดโครงสร้างส วนราชการ ี
และการแบ งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชนีโดยจ าแนกเป็นี4ีส วนีประกอบด้วยี๑)ีราชการบริหารส วนกลางี 
๒) ราชการบริหารส วนภูมิภาค ๓) หน วยงานที่ขึ้นตรงต ออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนีและี๔) หน วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เป็นการภายใน (อ้างอิงตามค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๔๒ - ๕๔๓/๒๕๖๒ ลงีวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที ่๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ีค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๒๐/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชนีที่ ๑๑๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ค าสั่ง กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๔๓/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓ีกุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  
ที่ ๒๓๑/๒๕๖๓ีลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๒๐/๒๕๖ ลงวันที่  
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ี ๑๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓)  

ผลการด าเน นการ  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานการสนับสนุนการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ งส วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทยีประจ าปีีงบประมาณีพ.ศ.ี๒๕๖๔ีสี งผลใหี้เกีิดการทบทวนภารกีิจและโครงสรี้าง 
ของกรมการพีัฒนาชุมชนรี วมกีันีและทำใหี้การท างานมีีความชัดเจน มีีประสีิทธิภาพ เกีิดประสีิทธีิผลตี อองคี กรสีูงสีุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

กรมส่งเสร  มการปกครองท้องถ ่น (สถ.) 
 

ส านีักงานสี งเสรีิมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอและการตั้งกลุี มงานสี งเสรีิมและประสานงานท้องถิ่นอ าเภอี
กรมส งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีค าสั่งที่ี176/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.ี2547 มอบหมายให้ข้าราชการ 
จากสำนีักงานสี งเสรีิมการปกครองท้องถิ่นจีังหวัดปฏิบีัตีิหนี้าที่ในต าแหนี งท้องถิ่นอ าเภอี ณ ส านีักงานสี งเสรีิม
การปกครองท้องถิ่นอ าเภอเปี นการประจ าีเพื่อทำหนี้าที่ขีับเคลื่อนภารกีิจหลีักของกรมสี งเสรีิมการปกครอง
ท้องถิ่นในทุกอ าเภอ 

อย างไรก ตาม การที่ส านักงานส งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอยังไม ได้รับการจัดตั้งเป็นราชการบริหารส วนภูมิภาค
ที่ปรากฏตามกฎกระทรวงการแบ งส วนราชการกรมส งเสริมการปกครองท้องถิ่นี จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที ่
ของส านักงานส งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอและท้องถิ่นอ าเภอยังมิอาจขับเคลื่อนภารกิจได้เต มศักยภาพ 

สถานการณี ปีัจจีุบีันที่องคี กรปกครองสี วนท้องถิ่นมีีแนวโนี้มในการเปี นกลไกสำคีัญหลีักในระดีับพื้นที่ี
ในการบรีิหารจีัดการและการจัดบริการสาธารณะ ประกอบกีับยีุทธศาสตรี ชาติ 20 ปี แนวทางการบรีิหารราชการี
ไทยตามแนวคิดระบบราชการี4.0 การปฏิรูปประเทศีและในอนาคตมีแนวโน้มการถ ายโอนภารกิจจากหน วยงานอื่น 
ให้กับองค กรปกครองส วนท้องถิ ่นีซึ ่งท าให้ภารกิจในการส งเสริมีสนับสนุนีก ากับติดตามีประเมินผล  
และประสานงานกับหน วยงานอื่นีๆ ของกรมส งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความส าคัญีและมีเพิ่มมากขึ้น
ทั้งเชิงปรีิมาณและคุณภาพ 

ท้องถิ่นอ าเภอและส านักงานส งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอีจึงมีความส าคัญอย างยิ่งในการเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมในระดับอ าเภอ โดยมีภารกิจที่เกีี่ยวข้อง อาทิ การสนีับสนีุนนายอ าเภอในการกำกีับดีูแลี
องค กรปกครองส วนท้องถิ่น การบีูรณาการแนวทางการพีัฒนาเชีิงพ้ืนที่และขีับเคลื่อนนโยบายรีัฐบาลระดีับอ าเภอี
การส งเสริมสนับสนุนการบริหารงานบุคคลขององค กรปกครองส วนท้องถิ่นีการส งเสริมสนับสนุนีการบริหารงาน
การเงินและการคลังท้องถิ่นีการจีัดทำฐานขี้อมีูลเกี่ยวกีับการบรีิหารงานขององคี กรปกครองสี วนท้องถิ่น  
การสี งเสรีิมการบรีิหารกีิจการบี้านเมีืองที่ดี การอ านวยความสะดวกและธรรมาภิบาลีการก ากีับการด าเนีินงาน
ใหี้เปี นไปตามมาตรฐานการด าเนีินงานและมาตรฐานบรีิการสาธารณะ และการสี งเสรีิมสนีับสนีุนการด าเนินงาน
ของนายอ าเภอในภารกิจอีื่น ๆ  

โดยในปีงบประมาณที่ผ านมากรมส งเสริมการปกครองท้องถิ่นีได้จัดส งค าขอการปรับปรุงโครงสร้าง 
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดีและอยู ระหว างการปรับปรุงรายละเอียดและขี้อมีูลตามขี้อเสนอ
ของสานีักงานีก.พ.ร. เพ่ือดำเนีินการปรีับปรีุงโครงสร้างของกรมต อไป 

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ี24 สิงหาคมี2564ีเห นชอบให้ส านักงานงบประมาณปรับปรุง
โครงสรี้างีซ่ึงมีีภารกีิจบางสี วนเกี่ยวขี้องกีับภารกีิจของกรมีมตีิคณะรีัฐมนตรีีในคราวดีังกลี าวีเหี นชอบให ้
กรมส งเสริมการปกครองท้องถิ ่นปรับปรุงโครงสร้างีบทบาทีภารกิจให้สอดคล้องกับภารกิจตามหน้าที่ี 
และอ านาจภายในี1ีป ีหล ังจากที ่กฎกระทรวงแบ งส  วนราชการของส าน ักงบประมาณมีผลบังคับใช้ี 
เพื ่อสนับสนุนการขีับเคลื่อนภารกีิจของกรมในระดีับจีังหวัดและอ าเภอีกรมสี งเสรีิมการปกครองท้องถิ่น 
จีึงมีีค าสั่ งที่ ี55/2564ีลงวันที่ ี10ีกุมภาพันธ ีพ.ศ.ี2564ีเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและการแบ งงานภายใน 
ของส านักงานส งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดีโดยให้มีการจัดตั้งกลุ มงานส งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอ าเภอ 
เป็นหน วยงานภายในีโดยมีภารกิจหลักในการอ านวยการ ประสาน สนับสนุน ตีิดตามการดำเนีินงานีและใหี้คำปรีึกษา 
แนะนำการด า เนีินงานตามขอบเขตภารกิจของท้องถิ่นอ าเภอีเพ่ือเป็นหน วยงานที่ เชื่อมโยงและบูรณาการ 
การด าเนินงานในระดับจังหวัดและอ าเภอต อไป 



๙๘ 
 

 

ผลการด าเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย (ค.ต.ป.มท.) ส่วนที่ 2.6 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย หรือ ค.ต.ป.มท. เป็นกลไก 

ส าคัญประการหนึ่ง อันเกิดจากอ านาจตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ส่วนราชการเกิดการบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี อันจะน าไปสู่
การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการว่าได้มีการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริหารงาน 
ตลอดจนการยกระดับขีดสมรรถนะ การเรียนรู้ และศักยภาพของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความยุติธรรม 
โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น ค.ต.ป.มท. จึงมีภารกิจหลักในการสอบทาน 
ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนวทางแก้ไข   
สอบทานรายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด 
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงให้รัฐมนตรี พร้อมทั้งส าเนา
ให้ปลัดกระทรวง และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการทราบเป็นประจ าทุกหกเดือน  
เว้นแต่มีเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนให้รายงานทันที รวมทั้งเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น 
หรือเรียกเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลของค.ต.ป.มท. 
จะด าเนินการตามหลักการที่ส าคัญ คือ หลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 4 ด้าน ได้แก่  
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk)  
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ (4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance Risk) 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ด้าน ที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์สุข
ของประชาชน ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพ (efficiency) (2) ประสิทธิผล (effectiveness) (3) ความโปร่งใส (transparency) 
(4) การมีส่วนร่วม (participation) และ (5) ความคุ้มค่า (value for money) และการประเมินผลตามหลักวงจรคุณภาพ 
(PDCA Cycle) ตลอดจนจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลตามปฏิทินที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการก าหนด 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค.ต.ป.มท. ได้ด าเนินการสอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนวทางแก้ไข ตามประเด็นการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน นโยบายหลัก รวมทั้งสภาพแวดล้อมและ
บริบทของสังคม ในการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ (๑) ประเด็นหลัก  
การส่งมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ประเด็นย่อย การสร้างหลักประกันรายได้
และสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่กลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น (2) ประเด็นหลัก ระบบการบริหารข้อมูล 
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ : การจัดธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ประเด็นย่อย การบริหารจัดการ
ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนของศูนย์ด ารงธรรม และ (3) ประเด็นหลัก การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง 
ทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นย่อย จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลาง 



๙๙ 
 

 

ความเจริญตามความเหมาะสมของพ้ืนที่แต่ละเมือง ซึ่งจากการสอบทาน ติดตาม และประเมินผลในประเด็นดังกล่าว 
ท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ลดความซ้ าซ้อน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้คัดเลือกจังหวัดเป้าหมายเพื่อติดตาม 
สอบทานข้อมูล จ านวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และเชียงใหม่ 

ซึ่งผลการตรวจสอบและประเมินผล คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่ส าคัญเสนอ
ต่อฝ่ายบริหาร ดังนี้  

 

 

 

 โดยที่การตรวจสอบจะมุ่งเน้นไปที่นโยบาย/มาตรการในการจัดให้มีหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม 
ทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย เช่น แผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งานบริการสาธารณะ เพ่ือคุณภาพชีวิตส าหรับ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยมุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง เท่าเทียม และ
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ) กลไกและเครื่องมือในการจัดบริการพ้ืนฐาน 
โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่เอ้ือและสนับสนุนการส่งมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอย่างทั่วถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุม และมีคุณภาพ อาทิ การมีระบบฐานข้อมูล  
(Big Data) ที่จ าเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ และจัดท าข้อเสนอ 
เชิงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของส่วนราชการ โดยขอบเขต 
ของการตรวจสอบและประเมินผล ได้แก่ ติดตาม ตรวจสอบ การมีหลักประกันของทุกกลุ่ม/วัย ทั้งด้านสุขภาพการศึกษา 
รายไดค้วามเป็นอยู่ เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  

  ข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบฯ มีดังนี้ 
 (1) กลุ่มเปราะบางในท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงสิทธิตามโครงการการสร้าง
หลักประกันรายได้และสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 

 (2) ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะข้อมูลผู้สูงอายุ ไม่เป็นปัจจุบันและไม่เชื่อมโยงกัน  
ท าให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่ซ้ าซ้อนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ให้ชะลอ  
การด าเนินการเรียกคืนเงินส าหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการซ้ าซ้อน และอยู่ระหว่างหาแนวทางการแก้ไข 
ความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ 
 (3) กฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ ยวข้องกับการให้ความช่วย เหลือกลุ่มเปราะบางยังมีข้อจ ากัด 
ท าให้การช่วยเหลือไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการของกลุ่มเปราะบาง รวมถึงข้อจ ากัด  
ทางกฎหมายที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถคิดสร้างสรรค์ประเภทบริการสาธารณะใหม่ ๆ  
และรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายได้ 

 (4) จังหวัดที่มีลักษณะเป็นสังคมเมือง ซึ่งมีประชากรแฝงจ านวนมากซึ่งกลุ่มเปราะบางที่มีภูมิล าเนา 
อยู่นอกพ้ืนทีห่น่วยงานจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ได้ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มเปราะบาง 

 (5) ความร่วมมือในการบูรณาการการด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหา 
ความเดือดร้อนแบบซ้ าซ้อนตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ประเด็นหลัก การส่งมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
    ประเด็นย่อย การสร้างหลักประกันรายได้และสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่กลุ่ม    
 เปราะบางในท้องถิ่น 



๑๐๐ 
 

 

 (6) ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารเผยแพร่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ บางครั้งมีข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็น
ข้อเท็จจริงสร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
 (7) ปัญหาความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ 
มักเกิดการซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการ และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ท าให้เกิดความสับสนต่อผู้รับบริการ  

 (๘) Mind Set ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย มักรอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
หรือภาคส่วนต่าง ๆ มากกว่าการตระหนักเรื่องการช่วยเหลือตนเองก่อน 

 (๙) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม 
การให้บริการแก่กลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องมีการเดินทาง และกิจกรรมที่ต้องมีการวมตัว
ของกลุ่มคนจ านวนมาก 

  ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขที่ต้องการเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล/ผู้บริหาร 
  (1) ส่งเสริมให้มีอาสาสมัคร หรือเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือให้บริการกลุ่มเปราะบางแต่ละประเภท 
ในท้องถิ่นซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแล รวมถึงเพ่ือเป็นกลไกในการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มผู้เปราะบางเข้าถึงสิทธิตามโครงการการสร้างหลักประกันรายได้และสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมของภาครัฐ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ และเท่าทันข้อมูลข้าวสารที่เผยแพร่ 
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย ลดความเสี่ยงจากการถูกล่อลวง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/
กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงศึกษาธิการ) 
  (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกลุ่มเปราะบางที่เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
  (3) ปรับแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงานช่วยเหลือ 
กลุ่มเปราะบางได้ตามข้อเท็จจริง (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  (4) ก าหนดแนวทางการบูรณาการการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางร่วมกันของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
โดยอาจเป็นการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงศึกษา/กระทรวงการคลัง/กระทรวง
แรงงาน/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  (5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนป้องการติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ให้เร็วและมากท่ีสุดเพ่ือจะได้เพ่ิมโอกาสการประกอบอาชีพและมีรายได้ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  (6) ออกแบบสวัสดิการที่หลากหลายเป็นองค์รวม เพ่ือเป็นทางเลือกให้กลุ่มเปราะบางได้รับความ
ช่วยเหลือที่สอดคล้องตรงความต้องการและปัญหาของตนเอง (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงการคลัง) 
  (7) ส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน ในรูปแบบการ
ช่วยเหลือให้กลุ่มผู้เปราะบางพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
  



๑๐๑ 
 

 

  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบ 
  (1) มีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ด้านการจัดบริการสาธารณะให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานการให้บริการแก่กลุ่มดังกล่าว 

 (2)ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ ครอบคลุม ทั่วถึง 
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สร้างโอกาสในการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

 
2. ประเด็นหลัก ระบบบริหารข้อมูลด้านการบริหารจัดการภาครัฐ : การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)       
    ประเด็นย่อย การบริหารจัดการข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนของศูนย์ด ารงธรรม  

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลเรื่องดังกล่าวทั้ งในส่วนกลาง  (ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย) และระดับภู มิภาค  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและบริการภาครัฐ  
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนของการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาล
ข้อมูล (Data Governance) และการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก าหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล สามารถเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานรัฐได้ รวมถึงให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน 
เพ่ือน าไปสู่การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขอบเขตการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลกระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการในเรื่องของ 1) กลไกการบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน 
2) การบริหารข้อมูลของระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 3) การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและบูรณาการ 
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมไปถึง 4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ
รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนของศูนย์ด ารงธรรม 
มีระบบและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต   

  ข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบฯ มีดังนี้ 
 (1) ปริมาณของเรื่องราวร้องทุกข์ เนื่องจากจ านวนของผู้ร้องทุกข์มีจ านวนมาก ปริมาณของเรื่อง 

ร้องทุกข์จึงมีจ านวนมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของปัญหาเกี่ยวข้องกับ  
หลายหน่วยงานและกฎหมายหลายฉบับ ท าให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหา ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเพ่ิมมากขึ้น และบางลักษณะปัญหาเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรม  
ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งการแบ่งประเภทมีรายละเอียดของเรื่อง
จ านวนมาก ขาดการจัดระบบข้อมูลและการธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีท าให้เกิดงานคั่งค้างสะสม  
 (2) ข้อจ ากัดของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จ านวนผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมมีจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับ 
ปริมาณงานที่มีจ านวนมาก เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย และการร้องเรียนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ 
ใช้ดุลพินิจยุติเรื่องแบบง่าย ๆ ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ครอบคลุมครบถ้วน ท าให้บางเรื่องอาจเสียประโยชน์กับทางราชการ 
หรือเพ่ือให้ปัญหาได้รับการยุติเรื่องอย่างรวดเร็ว อาจมีการเรียกหรือเสนอประโยชน์ต่างตอบแทนต่อเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้ด าเนินการหรือไม่ด าเนินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องการน าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ยังรวมถึงปัญหาของการขาดบุคลากรด้านกฎหมายส าหรับให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย
หรือสามารถสอบสวนข้อเท็จจริงในได้พ้ืนที่ และใช้มิติของข้อกฎหมายในการให้ค าแนะน าและแก้ไขกฎหมายได้ 



๑๐๒ 
 

 

 (3) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ซึ่ งงบประมาณที่ได้รับในการบริหารจัดการไม่สอดคล้องกับ 
ขนาดของพ้ืนที่และจ านวนเรื่องร้องเรียน  
 (4) ข้อจ ากัดของการเชื่อมโยงข้อมูล/ฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม              
มี 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เอ้ือประโยชน์กับการสนับสนุนการท างาน 
ของศูนย์ด ารงธรรม และยังไม่มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย การเชื่อมโยงชุดข้อมูลต่าง ๆ  
มีการเชื่อมโยงเฉพาะศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยกับศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเท่านั้น ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกท่ีสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังไม่มีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์ข้อมูล 
การร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการวางแผนเพ่ือการแก้ไขปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ  
และ 2) ขาดการเชื่อมโยงและการบูรณาการแพลตฟอร์มบริการระหว่างศูนย์ด ารงธรรมและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  
ที่รับเรื่องร้องเรียน ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 
ของศูนย์ด ารงธรรมยังขาดในระดับการเชื่อมโยงข้อมูลของอ าเภอ/ระดับพื้นที่  
 (5) ความคาดหวังของผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรม ประชาชนมีความคาดหวังสูงในการได้รับความ
ช่วยเหลือจากศูนย์ด ารงธรรม กรณีไม่สามารถด าเนินการตามที่คาดหวังไว้ได้ก็เกิดความรู้สึกในด้านลบต่อศูนย์ด ารงธรรม
ทั้งนี้ ประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการท างานของศูนย์ด ารงธรรมและไม่เชื่อมั่นในระบบการท างานของหน่วยงาน
ราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน 

 ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขที่ต้องการเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล/ผู้บริหาร 
 (1) การบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
โดยการบูรณาการการท างานตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การส่งเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
การติดตามผลการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแจ้งความก้าวหน้าและความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 
ซึ่งการบรูณาการการท างานของทุกหน่วยงานย่อมท าให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถลดการร้องเรียนซ้ า 
ตลอดจนสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ  เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและการขยายผลในการขจัดปัญหา 
ตั้งแต่ต้นทางในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
  (2) การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม 

ส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงระบบข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
การร้องเรียนร้องทุกข์ สร้างแพลตฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์ที่ เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้บริการ อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดความซ้ าซ้อนของหน่วยงานบูรณาการ 
ใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้บริการประชาชนผ่านระบบ Linkage Center 
ของกรมการปกครอง เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
 (3) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบ (คลังข้อมูลขนาดใหญ่) โดย มีการจัดเก็บข้อมูล 
ของการร้องเรียนในทุกช่องทาง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อต่าง ๆ ตลอดจนโซเชียลมีเดีย 
ซึ่งเมื่อมีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ จะสามารถยกระดับการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกัน หรือปัญหาหลัก ๆ  ที่เกิดขึ้น 
โดยสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานผลและการวางแผนในอนาคต 
 (4) การจดัท าระบบบันทึกข้อมูลเชื่อมโยงกันให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
การบันทึก ตรวจสอบ และประสานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การร้องทุกข์/ข้อเสนอความต้องการ
ของประชาชนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส านักพระราชวัง กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และจังหวัด ส าหรับในระดับอ าเภอหากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สามารถจัดการ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 
เสร็จโดยไม่ต้องลงทะเบียนรับเรื่อง โดยมีคณะกรรมการประนีประนอมระดับอ าเภอ/ต าบล เพ่ือลดคดีให้บันทึก 
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ไว้ส าหรับเป็นข้อมูลในการศึกษา ทั้งนี้ ในระดับอ าเภออาจมีการใช้ตราสินบันทึกเกี่ยวกับคดี (การบันทึกในฝ่ายปกครอง) 
และการบันทึกการประนอมข้อพิพาทตามความแพ่ง โดยการบันทึกเรื่องใดมีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดไว้อยู่แล้ว
ให้บันทึกตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น คดีอาญา การไกล่เกลี่ยความแพ่ง พระราชบัญญัติเช่านา 
 (5) พัฒนาระบบการติดตามผลการแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม  เพ่ือให้บริการประชาชน    
ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น โดยเฉพาะเรื่องของการติดตามผลการด าเนินงานให้ประชาชนสามารถติดตาม  
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เอง โดยง่ายผ่านระบบหรือแอพพลิเคชัน รวมไปถึงการ พัฒนาระบบ    
Chat Bot เพ่ือตอบค าถาม ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวตามเวลาที่ก าหนด
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีความอุ่นใจ 
 การด าเนินการในข้อ (1) – (5) หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์บูรณาการร่วมกัน 
ได้แก่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ปปช. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) สนับสนุนการสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
 (6) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ระยะยาวและเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือมาก าหนดเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว รวมทั้งต้องมีการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพ่ือมาปฏิบัติงาน 
ณ ศูนย์ด ารงธรรมทั้งในส่วนกลางและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลระบบรับและจัดการ  
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์
              (7) พัฒนากระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยในระดับอ าเภอให้มีชุดปฏิบัติการ
ประจ าต าบลส าหรับออกไปพบประชาชน เยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา พัฒนา ควบคู่ไปกับ
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองและแนะน าให้ร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ (Application) 

(8) วางกระบวนการบริหารจัดการ โดยในระดับอ าเภอให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ข้อเสนอความต้องการระดับอ าเภอจากหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ โดยนายอ าเภอเป็นประธาน
และปลัดอ าเภอประจ าส านักงานอ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีชุดปฏิบัติการต าบลในการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน ประสานข้อมูลจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม น ามาวิเคราะห์ 
และตัดสินเพื่อลดปัญหาการร้องเรียน  

(9) การจัดการการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเชิงพ้ืนที่ อาจพิจารณารวมศูนย์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในพ้ืนทีใ่นลักษณะ Area Based Approach โดยใช้พ้ืนที่เป็นหลักระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงกัน 
โดยใช้พ้ืนที่การเกิดเหตุเป็นหลัก หากเกิดปัญหาขึ้นในจังหวัดใดให้พิจารณาส่งให้จังหวัดนั้นเป็นผู้แก้ไขปัญหา   
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา มอบอ านาจ ให้คุณให้โทษกับข้าราชการที่กระท าความผิด 
และผู้ร้องเท็จ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาก าหนดกลไกลโดยมีการตั้งคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตั้งขึ้น มอบหมาย อ านวยการ สั่งการได้ ซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพในการท างานในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ทันท่วงที  
ซึ่งจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน  

การด าเนินการในข้อ (6) – (9) หน่วยงานที่ด าเนินการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย โดยมีส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สนับสนุนการสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูล 
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ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบ 
(1) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก การเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายด้วยตัวเอง

ทุกที่ ทุกเวลา ติดตามเรื่องได้ตลอดเวลา สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
ไม่เกิดการร้องเรียนซ้ าซ้อน เนื่องจากภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ ลดการร้องเรียนซ้ าซ้อนภาครัฐ  
เป็นที่พ่ึงให้ประชาชน เกิดภาพลักษณ์ในด้านดีกับระบบราชการ  

(2) ภาคราชการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพใช้ฐานข้อมูล  
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขนาดใหญ่ วิเคราะห์ก าหนดนโยบาย วางแผน จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การแก้ปัญหา 
ป้องกันปัญหาให้ประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ 

3. ประเด็นหลัก การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ประเด็นย่อย จัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพ้ืนที่แต่ละเมือง 
    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เมืองเป้าหมาย 
ตามแผนแม่บทที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญ และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน ส าหรับขอบเขตการตรวจสอบและประเมินผล ไดแ้ก่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการด าเนินการของ 
ส่วนราชการเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสมของพื้นที่ของแต่ละเมือง  
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจแหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะในเมือง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
เพ่ือให้เป็นระบบการสัญจรหลักรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ 
รวมถึงจัดระบบและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และสนับสนุนพลังงานสะอาดที่มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 

   ข้อค้นพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบฯ มีดังนี้ 
   (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมีกระทรวงมหาดไทย 
เป็นเจ้าภาพหลัก (จ.๑)  ภายใต้ประเด็นหลัก ไดก้ าหนดเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็น (จ. ๒) (ประกอบด้วย ๓ เป้าหมาย) 
โดยเป้าหมายที่ ๑) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการรักษาความสงบ การแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน 
ขับเคลื่อนสนับสนุนเจ้าภาพ (จ.๒) ภายใต้ประเด็น “การจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญตามความเหมาะสม 
ของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละเมือง” 
   (2) การจัดและวางผังเมืองในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย มีการสนับสนุนให้เมืองมีความน่าอยู่
ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม การลงทุนในโครงการพ้ืนฐาน/พัฒนาฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันรวมทั้งเพ่ือกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างเมือง
อัจฉริยะที่มีความยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม/ความร่วมมือของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที่ การพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของพ้ืนที่ ฯลฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  
ได้สนับสนุนแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพ้ืนที่ รวมถึงการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยอาจพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะ และมีคุณลักษณะและความเหมาะสมเป็นเมืองอัจฉริยะ 
ให้พิจารณาขอรับการประเมินเป็นเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาล 
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   (3) การด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยหน่วยงานที่มีบทบาทหลักได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด าเนินการตาม 
๘ ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนการวางและจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท่องถิ่นเป็นองค์กรหลักส าคัญในการด าเนินการ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในการ
ก ากับดูแล จึงเป็นอีกองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาวางผัง และการจัดท าแผนการใช้พื้นท่ี  
    ส าหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีกลไกส าคัญได้แก่ ๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ และ ๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าภาพหลัก และเป็นประธานคณะท างานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะด้าน Smart Living มีปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และมีการก าหนดกลไกหลักในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัด และ ๒) คณะท างาน
พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัด และในส่วนของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) กลไกการขับเคลื่อนและกฎหมายเฉพาะ โดยกลไกส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกมีนายกรัฐมนตรี และด าเนินการตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   (4) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ในการวางแผนการรับมือภัยพิบัติ ภายใต้ภารกิจของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่
จังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ 
การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การวางแผน  
การรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในเขตพ้ืนที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ก าหนดแผนรองรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันผ่านคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ 

 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดท าผังเมืองรวมที่ขั้นตอนการด าเนินการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนดที่ไม่สามารถลงพ้ืนที่ 
เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวได้ ท าให้กระทบต่อการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

 ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขที่ต้องการเสนอในเชิงนโยบายต่อรัฐบาล/ผู้บริหาร 
    1. ด้านกลยุทธ์  
         1.1 หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ควรบูรณาการเชิงนโยบายส่วนกลาง โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ควรก าหนดแนวทาง 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาโดยสังเขป เป้าหมายในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และสื่อสาร/แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ทั่วถึง 
ทั้งนี้ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมกับหน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก าหนดขับเคลื่อนโดยเป็นศูนย์กลางในการจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ โดยเน้นย้ าผลักดัน/การบูรณาการ
ทั้งทิศทางการพัฒนาการด าเนินการ และการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางที่อ านาจหน้าที่หลัก  (Function) 
เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญและเป้าหมายในการพัฒนาในแต่ละระยะ เกิดเอกภาพในการสั่งการ และแปลงแผนงาน/
แนวทางไปจังหวัดเป้าหมายและบูรณาการสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ นอกจากนี้ การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ของศูนย์เศรษฐกิจแหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะเมือง เพ่ือการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ระดับภาคเชิงบูรณาการควรวางแผนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลา งต้นแบบ  
เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาขยายผลการพัฒนาไปยังจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดอ่ืนข้างเคียง ให้เกิดการกระจายความเจริญ
ไปยังพ้ืนที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดต้นแบบเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นในจังหวัด  
น าสู่การขยายการพัฒนาสู่พื้นที่ใน ๑๘ กลุ่มจังหวัด กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ 
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    1.2 ส่งเสริมการบูรณาการทั้งในส่วนกลาง และในพ้ืนที่ โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชน องค์กร หน่วยงานที่สามารถสนับสนุน และร่วมออกแบบการยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ เพ่ือร่วมกันวางแผนการ
พัฒนาระยะสั้น กลาง ยาว  
    1.3 ควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพสนับสนุนร่วมขับเคลื่อน 
เนื่องจากการวางและจัดผังเมืองในพ้ืนที่ได้กระจายอ านาจโดยถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ด าเนินการทั้งการวางและจัดผังเมือง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติในพ้ืนที่ นอกจากนี้  
ในมิติการพัฒนาพ้ืนที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่หลักตามอ านาจหน้าที่ ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มีส่วนส าคัญในการเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินการที่ต้องร่วมรับทราบร่วมพิจารณา เพ่ือให้การก ากับดูแลการด าเนินการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 1.4 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC)  
มีวิธีการบริหารจัดการภายใต้คณะกรรมการเฉพาะ ดังนั้น การก าหนดเป็นเป้าหมายขับเคลื่อนตามแผนแม่บทฯ 
ควรแยกพ้ืนที่พิเศษ ซึ่งด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะออกจากพ้ืนที่ปกติควรมีกลไกประสานการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือสื่อสารนโยบาย และการขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่พิเศษ สร้างการบูรณาการเป้าหมายและการด าเนินการ
ระหว่างส่วนราชการตามภารกิจ (function) พ้ืนที่ (Area) และประเด็นส าคัญ (Agenda) เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนงาน 
งบประมาณร่วมกัน ตลอดจนมีคณะกรรมการ/หน่วยงานกลางในการติดตามการตรวจสอบและประเมินผลรูปแบบ 
การติดตามประเมินผลแยกเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  นอกจากนี้ อาจให้แนวทางการพัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC)      
เพ่ือผลักดันการพัฒนาไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
 1.5 ส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งหากพิจารณาเป้าหมายกับผลการขับเคลื่อน
ในปัจจุบัน ตลอดจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทียบกับระยะเวลา 
ที่เหลืออยู่อาจต้องพิจารณาปรับแผนด าเนินการ เป้าหมาย และตัวชี้วัดการขับเคลื่อน  
   2. ด้านการด าเนินการ/การปฏิบัติ  
    2.1 ควรให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามามีบทบาทในก ากับให้ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาพ้ืนที่ ยึดโยงกับการวาง และจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับพ้ืนที่เฉพาะในแต่ละเมือง  
โดยมีส่วนร่วมสนับสนุนในการก าหนดแผนงาน การด าเนินการ และสนับสนุนการด าเนินการ ตลอดจนบู รณาการ 
งบประมาณการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่  ทั้งนี้  โดยอาจพิจารณาใช้กลไก  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ตลอดจน คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) มีส่วนร่ว มในการรับรู้  รับทราบ 
และมีส่วนร่วมในการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ฯ   
   2.2 ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลาง หรือเป็นหลักส าคัญในการควบคุม ก ากับการจัดท า
แผนการพัฒนาพ้ืนที่ที่ผ่านกระบวนการ/ขั้นตอนตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดส าหรับใน
จังหวัดที่มีพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และกฎหมายรองรับโดยเฉพาะ 
ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทหลักในการให้ข้อมูลการพัฒนาพ้ืนที่วิเคราะห์ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาในทุก ๆ แผนการด าเนินการ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการและไม่เกิดปัญหาในพ้ืนที่ในอนาคต   
    2.3 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้เห็นความส าคัญ 
จูงใจเพ่ือเข้าการรับฟังความคิดเห็นในการวางและจัดผังเมืองร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบ



๑๐๗ 
 

 

ตลอดจนเพ่ิมการสร้างการรับรู้ รับทราบ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์จากการก าหนดแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนการเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยฉับพลัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ เกิดความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ตรงตาม
การวางและจัดผังเมืองที่ก าหนด โดยใช้กระบวนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่นิยมในท้องถิ่นสร้างการรับรู้ลงสู่พ้ืนที่
อย่างแท้จริง  
    2.4 ควรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการ  
การท างานร่วมกัน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เสนอแนะแนวทาง และการให้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน 
ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับทราบ และพร้อมรับข้อมูลเพ่ือร่วมก าหนดแผนรับมือกับภัยพิบัติ  
และการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเฉพาะพ้ืนที่และมีแผน/ระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่
ในลักษณะ “แผนป้องกันสาธารณภัยฉุกเฉินเฉพาะพ้ืนที่เมือง” เพ่ือให้การป้องกัน/รับมือกับภัยพิบัติสามารถป้องกัน 
ลดความรุนแรง และฟ้ืนฟูเยียวยาเมื่อประสบภัยได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วม
ก ากับและสนับสนุนเจ้าหน้าที่/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยพยายามด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานรายละเอียดในการด าเนินการและระยะเวลาที่ก าหนด  
ตลอดจนสื่อสาร สร้างความเข้าใจถึงสาระส าคัญ แนวทางการด าเนินการ และเป้าหมายการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนระหว่างการขับเคลื่อนตาม
ภารกิจ (Function) และเชิงพ้ืนที่ (Area) ทั้งระดับนโยบาย ตลอดจนผู้ปฏิบัติเพ่ือเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของ “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” 
“ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ” ฯลฯ 
    3. ด้านระเบียบ/กฎหมาย  
    3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกมาตรฐานการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท
เบื้องต้น หรือ ภาพรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรฐานเบื้องต้น อาทิ ลักษณะพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่โดยเฉลี่ย หรือเงื่อนไข
การด าเนินการแนวทางการจัดพ้ืนที่แหล่งที่อยู่อาศัย/พ้ืนที่เฉพาะ/พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นกรอบ/แนวทาง 
การพิจารณาของพ้ืนที่ในการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ในแต่ละเมืองสอดคล้องกับ
ความต้องการอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยพิจารณาตามที่ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการวางผังเมืองก าหนด 
    3.2 กรณีที่ประเด็นการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจได้ก าหนด  
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล อาจก าหนดแนวทางพิเศษในการลดขั้นตอน ยกเว้นข้อกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรค            
ในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่เฉพาะ อาทิ การใช้แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ฯลฯ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการคล่องตัว 
    4. ด้านการเงิน   
    การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพ้ืนที่ การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งควรมีการบูรณาการงบประมาณ เพ่ือการพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ระหว่างงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) งบประมาณตามภารกิจในพ้ืนที่ (Function) 
งบประมาณตามนโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้อง (Agenda) ตลอดจนงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือบูรณาการทั้งแผนงาน/งบประมาณในการผลักดันการด าเนินให้เกิดการพัฒนาเมืองตามเป้าหมายต่อไป   

    

 



๑๐๘ 
 

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากประเด็นที่ตรวจสอบฯ 
   (1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานภาพ จุดแข็ง ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา ๖ เมืองเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในการกระจายความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
    (2) ประชาชนรับรู้ รับทราบในการมีบทบาทส้าคัญในการจัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เพ่ิมการเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางและบริหารจัดการพ้ืนที่
ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
    (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การขับเคลื่อนการจัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เพ่ือให้เกิดการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
    (4) การจัดท้าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ตามเป้าหมายอัตลักษณ์ 
ยกระดับอัจฉริยะ เกิดกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่พ้ืนที่โดยรอบของศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และทั่วทุกภาคของประเทศ 
ก่อให้เกิดการสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดีข้ึน  



๑๐๙ 

ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญด้านการพัฒนาระบบราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 2.7 

 
  
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการยกระดับ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย                
๓ กิจกรรม รวม ๕ ครั้ง  ดังนี้  
 กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพองค์การของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สู่ระบบราชการ ๔.๐ ของหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) 



๑๑๐ 

 
 กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ             
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) รวม ๓ ครั้ง                
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้   
 ๓.๑ ครั้งที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น ๕ อาคารด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
 ๓.๒ ครั้งที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ มท. (VCS) เม่ือวันที่  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
ชั้น ๓ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ กรุงเทพมหานคร 
 ๓.๓ ครั้งที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้การพัฒนาองค์การ หมวด ๓ 
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด ๖ การมุ่งเน้นการปฏิบัติการระหว่าง 
วันที ่๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

 



๑๑๑ 

 
 

กรมการปกครองได้ก าหนด 10 โครงการส าคัญของกรมการปกครอง และขับเคลื่อนให้สอดคล้อง  
กับการด าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “10 Flagships to DOPA New Normal 2021” แบ่งเป็น 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย 1) โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
2) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ 3) การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

ส่วนที่ 2 การยกระดับงานบริการ ประกอบด้วย 4) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ “อ าเภอด ารงธรรม” 
5) สัญชาติและสถานะบุคคล และ 6) อ าเภอ...วิถีใหม่ 

ส่วนที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ประกอบด้วย 7) แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเข้มแข็ง) 8) อ าเภอคุณธรรม 9) อ าเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด และ 10) อ าเภอมั่งค่ัง 

โดยในส่วนที่ 2 การยกระดับงานบริการ มีผลการด าเนินงานในการพัฒนาระบบงานและยกระดับ
การให้บริการประชาชน สรุปได้ดังนี้ 

(1) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ “อ าเภอด ารงธรรม” 
 แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จ านวน 878 แห่ง ระหว่างวันที่ 

1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 24,255 เรื่อง แก้ไขส าเร็จ 22,176 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.43 
 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 
 พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอผ่าน Mobile 

Application เริ่มเปิดใช้งานเดือนธันวาคม 2563 มีสมาชิกผู้ใช้งานระบบศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 70,257 ราย 
 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออัจฉริยะต้นแบบผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก 

(Government Easy Contact Center : GECC) ระดับพ้ืนฐาน (โล่สีฟ้า) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 13 แห่ง 
(2) สัญชาติและสถานะบุคคล 
 ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติกลุ่มเป้าหมายบุคคลไร้สัญชาติ จ านวน 76 จังหวัด  

(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) จ านวนทั้งสิ้น 418,632 ราย 
 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายด้านสัญชาติและสถานะบุคคล รวม 80 อ าเภอ 
 พิจารณาอนุมัติให้สัญชาติไทย จ านวน 11,435 ราย (คิดเป็นร้อยละ 81.68 ของเป้าหมาย 

จ านวน 14,000 ราย) 
 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่น 

ทางทะเบียนราษฎร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการตรวจ DNA จ านวน 805 คู ่

กรมการปกครอง (ปค.) 
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(3) อ าเภอ...วิถีใหม่ 
 พัฒนาระบบโปรแกรมด้านแบบฟอร์มเอกสาร

ทางราชการ 2 ภาษา จ านวน 29 ประเภทเอกสาร (39 แบบฟอร์ม) 
มีประชาชนขอรับบริการคัดรับรองเอกสารทางราชการ 2 ภาษา 
จ านวน 179,373 รายการ 

 พัฒนาระบบการจองคิวออนไลน์และการให้บริการ 
ผ่านระบบออนไลน์ (ส่วนขยายการให้บริการในส านักทะเบียนท้องถิ่น
ทุกแห่ง) โดยมีผู้ใช้บริการระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้า  
จ านวน 146,992 ราย และผู้ใช้ระบบการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า 
จ านวน 1,011 ราย 

 ส านักทะเบียนอ าเภอผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) ระดับพ้ืนฐาน (โล่สีฟ้า) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 14 แห่ง 

 
 

ผลการด าเนินโครงการส าคัญด้านการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
1. โครงการน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร และก าหนดเป็น 
Quick Win Project เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ด้านอาหารผ่าน 6 ขั้นตอน  

1) จะพัฒนาใครเขา...ต้องเริ่มที่เราก่อน    
2) ผู้น าต้องท าก่อน 
3) ผนึกก าลังตั้งระบบท าให้ครบวงจร 
4) ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว แบบเข้าถึงทุกครัวเรือน 
5) สร้างเครือข่ายขยายผล  
6) การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ  
ขยายผลสู่ระยะที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจ าครัวเรือน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร

โดยเน้นการพ่ึงตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ลดรายจ่ายในการด ารงชีวิตของประชาชนสร้างรายได้
ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพผ่าน 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก  

1) ความต่อเนื่องคือพลัง  
2) ท าเป็นบ้านสานเป็นกลุ่ม 
3) ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4) จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม 
5) ชุมชนเกื้อกูลเพ่ิมพูนสามัคคีวิถีพอเพียง  
ซึ่งโครงการฯ นี้ ช่วยเหลือให้คนไทยลดรายจ่ายจากการซื้อผักมาบริโภคในระดับครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือน

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 50 บาทต่อวัน ถ้า 12 ล้านครัวเรือนจะลดรายจ่ายวันละ 600 ล้านบาท หรือประมาณ 
200,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย 
มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 12,601,491 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.11 ของครัวเรือนทั่วประเทศ 

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” 

กรมการพัฒนาชุมชนจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” เพ่ือฝึกปฏิบัติเชื่อมโยงเครือข่าย 
ในพ้ืนที่ทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และภาคสื่อมวลชน ด้วยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการช่วยเหลือกันและกัน ผ่านกิจกรรมเอามื้อ
สามัคคี และการสร้างงานสร้างรายได้โดยจ้างแรงงานประชาชน ผู้ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  
ผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) ฝึกอบรมทักษะระยะสั้นสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2) สร้างพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
3) สร้างงานสร้างรายได้ 
4) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 
5) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับต าบล 
6) พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต 
7) พัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy 
ส่งผลเกิดผู้น าที่เป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจ าฐานเรียนรู้ ครูพาท า 1,500 คน มีศูนย์เรียนรู้

ต้นแบบตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 32 แห่ง ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติ 1,600,000 คน เกิดการจ้างงาน
ในพ้ืนที่ 9,338 คน ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3 เท่าภายในปี 2565 ลดปัญหาจากภัยแล้งได้
ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ด าเนินการภายในปี 2566 และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพ่ึงตนเองได้ 

3. โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี      

พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ าค่าของชาติให้ด ารงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจ  
ของคนไทยและให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกท้ังเพ่ือเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกาย          
ผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มสตรีในท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมถ์จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
โดยมีการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทย เพ่ือช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก 
ลดความเหลื่อมล้ ากระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีข้ันตอน ดังนี้  

1. จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือด าเนินการตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย 
ด ารงไว้ในแผ่นดินกับจังหวัด 76 จังหวัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค 

2. จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการประเภทผ้า 
3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย 
4 รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยเป็นอัตลักษณ์ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าในจังหวัดต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผ้าใยกล้วยบัวหลวง 

ของจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น มียอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า รวมทั้งสิ้น 16,955,648,198 บาท  
มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 384,028 ราย 



๑๑๔ 

โครงการ… 

 
 

 กรมที่ดินให้ความส าคัญกับการบริการประชาชนและเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 และความต้องการของประชาชน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กรมที่ดินได้มีคณะท างาน 
ตามค าสั่งกรมที่ดินที่ 1965/2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของกรมที่ดิน เพ่ือให้การบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของกรมที่ดิน
เป็นรูปธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้มุ่งมั่นพัฒนาก้าวต่อไปอย่างไม่หยุด 7 โครงการ จะเป็นงานนวัตกรรมต่อยอดให้กับประชาชน เพ่ิมความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างระบบ เพ่ือความโปร่งใส 
 โครงการแรก การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ 
ต่างส านักงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนที่มีที่ดินในกรุงเทพมหานคร 
สามารถมาท าธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ส านักงานที่ดินใด ๆ ก็ได้  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนไม่จ าเป็นต้องไปที่ส านักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ 

 โครงการที่สอง  การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์   
เพ่ือการบริการ 2 ประเภท คือ 1. การขอหนังสือรับรองราคาประเมิน  
2. การตรวจสอบหลักทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นการบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถช าระค่าใช้จ่ายการบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยที่ประชาชนไม่ต้อง
เดินทางไปยังส านักงานที่ดิน จะเป็นงานนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย 

 โครงการที่สาม การช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านแอปพลิเคชั่น 
LandsMaps กรมที่ดินจะพัฒนาแอปพลิเคชั่น LandsMaps ให้เป็นช่องทาง
หลักเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านการช าระภาษีที่ดิน 
และสิ่ งปลู กสร้ าง ได้ แก่  กรมธนารั กษ์  กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน
การช าระภาษีที ่ด ินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกท้ัง 
ภาครัฐยังมีฐานข้อมลูเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย และยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่ดียิ่งขึ้นด้วย 

 โครงการที่สี่ แอปพลิเคชั่น CondoMaps ระบบค้นหาต าแหน่ง
อาคารชุด/ห้องชุด แบบ 3 มิติ จะเป็นการพัฒนาต่อจากแอปพลิเคชั่น 
Landsmaps ซึ่งเป็นบริการของที่ดินพ้ืนราบ แต่ CondoMaps จะเป็น 
บริการแสดงต าแหน่ งของอาคารชุดและห้องชุด โดยแสดงแผนที่ 
อาคารชุด/ห้องชุด เป็นแผนที่อาคาร 3 มิติ เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสิทธิ์
ห้องชุด ทั่วประเทศ โครงการนี้จะเป็นนวัตกรรมอีกงานที่ช่วยสร้าง
ฐานข้อมูลอาคารห้องชุดให้เป็นระบบสร้างความสะดวกสบายให้
ประชาชนและเป็นการสร้างศักยภาพของภาครัฐให้แก่นักลงทุน 
   

กรมที่ดิน (ทด.) 
 



๑๑๕ 

 โครงการที่ห้า การยื่นค าขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์โครงการนี้
จะท าให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นค าขอรังวัดในที่ดินทั่วประเทศ 
โดยไม่ต้องเดินทางไปส านักงานที่ดิน สามารถยื่นค าขอรังวัด 
ผ่านระบบออนไลน์ ช าระเงินค่ามัดจ ารังวัดผ่านระบบออนไลน์ และ
ในวั นรั ง วั ดประชาชน สามารถ เดิ นทางไปที่ ที่ ดิ น ได้ เ ลย 
เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน 

 โครงการที่หก การรับช าระค่ามัดจ ารังวัดผ่านระบบช าระเงิน
กลางภาครัฐ ประชาชนที่รับบริการด้านการรังวัดที่ดินสามารถเลือกที่จะ
ช าระเงินค่ามัดจ ารังวัดผ่านระบบช าระเงินกลางภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทาง 
ไปส านักงานที่ดินและช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือช าระเงินออนไลน์ด้วย
บัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งเมื่อประชาชนช าระเงินส าเร็จแล้วจะได้รับ
ใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทันที เป็นอีกโครงการที่ลดภาระการ

เดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน   
สร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของภาครัฐมากขึ้น 
 โครงการที่เจ็ด มาตรฐานระยะเวลาในการรังวัด สอบเขต แบ่งแยก 
และรวมโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ภายใน 92 วัน 
ป ร ะช า ชน ได้ รั บ โ ฉนดที่ ดิ นภ าย ใ น  92 วั น  นั บ แต่ วั นท า กา ร รั ง วั ด  

  “บอกดิน พลิกชีวิต” โดยการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์
ด าเนินการ จากข้อมูลโครงการบอกดินดังกล่าว น ามาสู่แผนการเดินส ารวจ 
ออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประกาศจังหวัด 
ที่จะท าการเดินส ารวจ 70 จังหวัด ทั่วประเทศจ านวนกว่า 40,000 แปลง 
โ ด ย ประชาชนไม่ ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นส ารวจออกโฉนดที่ ดิ น 
แต่อย่างใด เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ ายให้แก่ประชาชน ในยุคโควิด 
และประชาชนสามารถ น าโฉนดที่ดินเป็นทุนเป็นหลักทรัพย์ในการประกอบอาชีพ 
น ามาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป  

 “ โ ค ร ง ก า ร บ อ ก ดิ น ”  ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ ใ ช้ ส ม า ร์ ท โ ฟ น 
เชื่อมระบบอินเทอร์เน็ต เพียง “สแกน แชร์ โพสต์” แจ้งต าแหน่งที่ดินด้วยตนเอง

ส าหรับคนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือมีหลักฐานการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ดิน 
(น.ส.3, น.ส.3ก) แจ้งข้อมูลและต าแหน่งที่ดินเข้ามายังกรมที่ดิน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 กรมที่ดินประสบความส าเร็จ 
จากโครงการบอกดิน ระยะที่ 1 และโครงการบอกดิน ระยะที่ 2 ภายใต้นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลที่ดิน และต าแหน่งที่ตั้งที่ดิน ผ่านสมาร์ทโฟน โดยในปีงบประมาณ 2564 มียอดแจ้ง
ขออกโฉนดผ่านโครงการบอกดิน 2 มากกว่า 400,000 ราย สูงกว่าโครงการบอกดิน 1 ถึงร้อยละ 3,660 
บ่งชี้ว่ายังมีประชาชนจ านวนมากที่ยังตกหล่น และต้องการครอบครองเอกสารสิทธิ์อย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าร้อยละ 50  
ของที่ยื่นขอออกโฉนดจะตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ  

 



๑๑๖ 

 
 โครงการส าคัญด้านการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  ภายใต้โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

                 

 

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้มีการ
ประเมิน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านระบบงาน ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านประสานงานเครือข่าย และด้านสถานที่  
และสอดคล้องกับประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 - 2566 
ภายใต้แนวคิด DDPM+S เพ่ือให้ได้หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
น ามาเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป อันน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 



๑๑๗ 

 โดยคณะกรรมการระดับกรมพิจารณาและตัดสินการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่มี 
ผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
 1) เขต 8 ก าแพงเพชร  มีผลการประเมินประสิทธิภาพ   อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 80 
  2) เขต 12 สงขลา  มีผลการประเมินประสิทธิภาพ   อันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 69.5 
 3) เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์  มีผลการประเมินประสิทธิภาพ อันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 67.5 
      และ เขต 5 นครราชสีมา     
ระดับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
  1) จังหวัดมุกดาหาร  มีผลการประเมินประสิทธิภาพ อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 79.46  
  2) จังหวัดราชบุรี      มีผลการประเมินประสิทธิภาพ อันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 78.50 
  3) จังหวัดอุทัยธานี   มีผลการประเมินประสิทธิภาพ อันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 77.68 
  

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าโครงการส าคัญด้านการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ดังนี ้
1. การสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค  
จ านวนประมาณ 9,000,000 ตัว 

2. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ จ านวนประมาณ 7,000 โครงการ 
3. การพัฒนาอาสาสมัครบริบาลท้องถ ิ่นท ั่วประเทศ จ านวนประมาณ 13,000 คน ซึ่งครอบคลุม 

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จ านวนประมาณ 50,000 คน 
4. การยกระดับคุณภาพการศึกษาข ั้นพ ื้นฐานให้มีคุณภาพ โดยมีสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนพอเพียง

ท้องถิ่น  โรงเรียนคุณธรรม  รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น  
(สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จ านวนประมาณ 300 แห่ง 

5. การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ตามหลัก 3RS ได้แก่ Reduce Reuse Recycle 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมทุกแห่งทั่วประเทศ และส่งผลลัพธ์ให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 84.81 

6. การส่งเสริมจัดตั้งธนาคารขยะ แปลงขยะเป็นสวัสดิการ คืนรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่นท่ัวประเทศ 
7. การด าเนินโครงการก าจัดขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนกว่า 11 โครงการ 
8. การส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 
สูงกว่าระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 7,451 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.05 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 



 

 

 

 

ภาคผนวก



 

๑๑๙ 

รายชื่อคณะผู้จัดทำรายงานการพัฒนาระบบราชการ 
กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 

1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 02 226 4372 
2. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 02 222 4821 

3. นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 02 223 2213 
 
 

1. นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง  02 221 0168 
2. ร.ต.ท. ภพชนก  ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง  02 225 7164 
3. นายอนุสรณ์  จิรพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 141 6047 
4. นายเกียรติคุณ  จงขจรพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

                                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
 

๑. นายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 02 141 6018 
๒. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 02 141 6023 
๓. นางสาวเตือนใจ  บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 141 6013 
๔  นายสุพงษ์  ยิ่งสมศาสตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 02 141 6306  
 
 

๑. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 02 141 5511-2 
๒. วิชัย ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02 141 5897-8 
 
 

๑. นายพรพจน์  เพ็ญพาส     อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ๐๒ ๒๙๙ ๔๘๘๘ 
๒. นายเกษม   โคเลิศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๐๒ ๒๙๙ ๔๓๓๕  
๓. นางสาวนภาพร  ใจกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๐๒ ๒๙๙ ๔๓๑๖ 
๔. นางสาวโสมนัส  แจ้งสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๐๒ ๒๙๙ ๔๓๓๖ 
 
 

๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02 637 3111 
๒. นางสุมิตรา นาแสวง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร          02 637 3101 
๓. นางสาวเกษศิรินทร์ พาณิชยาชีวะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  02 637 3103 
๔. นางสาวสิปปกา พิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  02 637 3105 
 
 

๑. นายประยูร รัตนเสนีย ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 02 243 2257 
๒. นางสาวกวิตา วาจากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  02 241 9000 
   ต่อ 1251–2 

กรมการปกครอง 

กรมการพัฒนาชุมชน 

 

กรมที่ดิน 
 

ส่วนที่ 3 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 

๑๒๐ 

 

1.  นางประภาวดี  สิงหวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน  
 และระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

2.  นางสาวชลิดา  คงเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3.  นายขจร  ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4.  นางสาวจุฑาภรณ์  สุภัทรพาหิรผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5.  นางสาวกาญจนา  รื่นเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6.  นายอิทธิศักดิ์  วรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7.  นางสาวพัชรินทร์ ไทยเจริญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.  นางสาวณัฐริกา  แก้วบุญปั๋น เจ้าหน้าที่สนับสนุนมหาดไทย 
9.  นางสาวกชกร  รัตนสุข เจ้าหน้าที่สนับสนุนมหาดไทย 
10. นางสาวดลภิญญ์ อ่อนสัมพันธ์ นักศึกษาปฏิบัติงาน คณะสังคมศาสตร์  
 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 

คณะผู้จัดทำรายงาน 
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