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ค�ำน�ำ

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก�าหนดให้การ
บริหารราชการฯ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ�านาจตัดสินใจ การอ�านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน โดยมีผู ้รับผิดชอบต่อผลของงานการจัดสรรงบประมาณ  
การบริหารราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแนวใหม่เพื่อสนองต่อ 
พระราชบญัญัตฯิ ข้างต้น และเพือ่ตรวจสอบผลการปฏบิตัริาชการ ได้ก�าหนด
ให้มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบราชการต่อไป
 ส�าหรบัรายงานด้านการพฒันาระบบบรหิาร มท. ประจ�าปี พ.ศ. 2558 
ฉบบันีไ้ด้รวบรวม ผลการพฒันาระบบราชการต่างๆ ได้แก่ การจัดท�าค�ารับรอง
การปฏิบตัริาชการและผลการปฏบัิตริาชการ ตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2558 การพัฒนาระบบบริการ ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ความส�าเร็จที่ปรากฏผลการด�าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2558 
และทศิทางแนวโน้มในการพฒันาระบบบรหิาร การปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการพัฒนาระบบบริหารในทุกภาคส่วนต่อไป





3รายงานประจำาปี 2558

สำรจำกปลัดกระทรวงมหำดไทย

การพฒันาระบบบรหิารของกระทรวงมหาดไทย
ได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 และฉบบั
ท่ีแก ้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 3/1 รวมถึงการ 
ด�าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการ

ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในส่วนของการ
ปฏิบัติราชการในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยและ 
ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส�าคัญต่อความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานราชการได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�างาน ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจ ต่อไป

  ผมขอถือโอกาสน้ี กล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ทุกระดับ ที่ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติราชการ สนับสนุนการด�าเนินงาน และผลักดัน 
การพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงจะเห็นได้จากที่ส่วนราชการระดับกรมทุกกรม ในสังกัด เป็นไปตามเป้าหมายตามแผน
ปฏบิติัราชการของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ทกุส่วนราชการยงัได้ยกระดบัองค์การสู่
ตามภารกิจหลักและความจ�าเป็นที่จะสามารถท�าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน ซึ่งได้มีการรวบรวมการพัฒนาที่สามารถประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระหว่างภาคราชการและขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
มุง่มัน่ตัง้ใจในการปฏบิตัริาชการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การท่ีเข้มแขง็เป็นท่ียอมรบั
ของส่วนราชการและประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 (นำยกฤษฎำ	บุญรำช)
       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

สารจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 การพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงมหาดไทยได
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 3/1 
รวมถึงการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริการกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมุงเนนการปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุมคา เกิดประโยชนแกประชาชน ทั้งในสวนของการปฏิบัติราชการในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงมหาดไทยและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอยางตอเน่ืองโดยใหความสําคัญตอความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหหนวยงานราชการไดปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 
ทบทวนปรับปรุงโครงสราง บทบาท และภารกิจ ตอไป 
  ผมขอถือโอกาสน้ี กลาวขอบคุณผูบริหารทุกทาน เจาหนาที่และบุคลากรทุกระดับ ที่รวมมือ 
รวมใจในการปฏิบัติราชการ สนับสนุนการดําเนินงาน และผลักดันการพัฒนาระบบราชการของ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือตอบสนองตอการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะเห็นไดจากที่สวนราชการระดับกรมทุกกรม        
ในสงักดั เปนไปตามเปาหมายตาม แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย นอกจากน้ีทุกสวนราชการยังได
ยกระดับองคการสู ตามภารกิจหลักและความจําเปนที่จะสามารถทําใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและ
ประชาชน ซึ่งไดมีการรวบรวมการพัฒนาที่สามารถประยุกตใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางภาคราชการ 
ในโอกาสน้ีขอใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมุงมั่นต้ังใจในการปฏิบัติราชการให
กระทรวงมหาดไทยเปนองคการที่เขมแข็งเปนที่ยอมรับของสวนราชการและประชาชนเพ่ือมุงสูองคการที่มี       
ผลการปฏิบัติงานเปนเลิศตอไป 
 
 
 
 
 

                                                  (นายกฤษฎา  บุญราช) 
                                                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
กับกำรพัฒนำกำรบริกำร	ประจ�ำปี	2558

กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้หน่วยงาน

ระดับกระทรวง ซึ่งมท.เป็นหน่วยหลักในการขับเคล่ือนและเสนอให้มีค�าส่ัง

แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท�างาน เพือ่ใช้เป็นกลไกและวธิกีารจัดท�าค�ารับรอง

การปฏบัิตริาชการ เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดัค่าเป้าหมาย เกณฑ์

การให้คะแนนและน�้าหนัก ของตัวช้ีวัด รวมท้ังการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ดังนี้

 1. ค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 97/2557 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล 

ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแก้ไขเพ่ิมเติม 

ตามค�าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 581/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557

 2. ค�าสัง่กระทรวงมหาดไทยที ่106/2558 ลงวนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและติดตาม

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ของส่วนราชการระดับกรม ในสังกดักระทรวง

มหาดไทย

 3. ค�าสัง่กระทรวงมหาดไทยท่ี 1048/2558 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานตรวจประเมินผลการด�าเนินงานตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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กรอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรประจ�ำปี 

งบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 โดยแบ่งออกเป็น	 2	 มิติ	 ได้แก่	 มิติภำยนอก	 

น�้ำหนักร้อยละ	75	และมิติภำยใน	น�้ำหนักร้อยละ	25	

 ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ได้ด�าเนนิการจดัประชมุเพือ่พจิารณาความเหมาะสมของตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย 

เพื่อก�าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส�านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย และผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2558) มีค่าคะแนน

เท่ากับ 3.4984 คะแนน ซึ่งยังเป็นคะแนนการประเมินตนเอง ต้องการ

พิจารณาจากส�านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานเจ้าภาพหลักตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่า

จะมีค่าคะแนนสูงขึ้น 

มิติภำยนอก	น�้ำหนักร้อยละ	75	ประกอบด้วย

	 1.	ด้ำนกำรประเมินประสิทธิผล	จ�ำนวน	5	ตัวชี้วัด	ได้แก่	

  1.1 ระดบัความส�าเรจ็ในการบูรณาการเพือ่ขบัเคลือ่นการปฏบิตัิ

ราชการโดยรวมของกระทรวง 

  1.2 ร้อยละเฉลีย่ของผลการพจิารณาคณุภาพแผนพฒันาจงัหวดั/

กลุ่มจังหวัด 

  1.3 ระดับความส�าเร็จในการผลักดันการด�าเนินการขยายเวลา

ท�าการจุดผ่านแดนถาวรท่ัวประเทศ (Outcome JKPI: เรื่องการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน) การขยายเวลาจุดผ่านแดนถาวรระหว่างไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้านจะช่วยเพิ่มมูลค่าและการท่องเที่ยวชายแดนให้มีเวลาท�าการของ

จุดผ่านแดนมากขึ้น
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  1.4 ร้อยละของจ�านวนข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวง

มหาดไทย ตามแผนการตรวจราชการทีไ่ด้รบัการตอบสนองจากหน่วยรบัตรวจ 

เป็นการวัดข้อเสนอแนะของ ผต.มท. ตามแผนการตรวจราชการโดย 

น�าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาอุปสรรคของหน่วยรับตรวจได้

  1.5 ร้อยละความส�าเร็จการให้บริการของศูนย์ด�ารงธรรม 

เป็นการวัดการด�าเนินงานของศูนย์ด�ารงธรรมในภาพรวมของทั้งประเทศ

	 2.	ด้ำนกำรประเมินคุณภำพ	จ�ำนวน	1	ตัวชี้วัด	ได้แก่

   2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level 

Agreement : SLA) น�้าหนัก ร้อยละ 10 เรื่อง งานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

     1) ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าข้อตกลงระดับการ 

ให้บริการ 

     2) ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส�าเร็จของการปรับปรุง /พัฒนา

กระบวนงานบริการเทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

     3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ 

ให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 

มิติภำยใน	น�้ำหนักร้อยละ	25	ประกอบด้วย

	 1.	 ด้ำนกำรประเมนิประสทิธภิำพ	น�ำ้หนกัร้อยละ	15	ประกอบด้วย

  1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ น�้าหนักร้อยละ 5 มี 2 ตัวชี้วัดย่อย 

ได้แก่ 

     1)  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน น�้าหนักร้อยละ 

2.5 ผลการด�าเนินงาน 64.5800 ค่าคะแนนที่ได้ 1.0000 คะแนน

     2)  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม น�้าหนัก 

ร้อยละ 2.5 ผลการด�าเนินงาน 85.8200 ค่าคะแนนที่ได้ 1.0000 คะแนน
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  1.2  การประหยัดพลังงาน น�้าหนักร้อยละ 5 มี 2 ตัวชี้วัดย่อย 

ได้แก่

     1)  ด้านไฟฟ้า น�้าหนักร้อยละ 2.5 ผลการด�าเนินงาน 

ระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 คะแนน

     2)  ด้านน�า้มนัเชือ้เพลงิ น�า้หนกัร้อยละ 2.5 ผลการด�าเนนิงาน

ระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 คะแนน

  1.3  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ น�้าหนัก

ร้อยละ 5 ผลการด�าเนินงานระดับ 4.8000 ค่าคะแนนที่ได้ 4.8000 คะแนน

	 2.	 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร	น�้ำหนักร้อยละ	10	ประกอบด้วย

  2.1  การพัฒนาสมรรถนะองค์การ น�า้หนกัร้อยละ 5 ม ี2 ตวัชีว้ดัย่อย 

ได้แก่

     1)  ระดบัความส�าเรจ็ของการจดัท�ารายงานลักษณะส�าคญั

ขององค์การ น�้าหนักร้อยละ 1 ผลการด�าเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 

5.0000 คะแนน

     2)  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ น�้าหนัก 

ร้อยละ 4 ผลการด�าเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 คะแนน

  2.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงาน น�้าหนักร้อยละ 5 ผลการด�าเนินงานระดับ ผลการด�าเนินงาน  

N/A ค่าคะแนนเท่ากบั 1.0000 คะแนน เนือ่งจากต้องผลคะแนนการประเมนิ

จากหน่วยงานเจ้าภาพของส�านักงาน ปปช. และ ปปท.
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ตำรำงสรปุผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร

ของส�ำนกังำนปลดักระทรวงหมำด�ำไทย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 	รอบ	12	เดือน

ตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร

น�้ำ
หนัก 
(ร้อย
ละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5 ผลกำร
ด�ำเนิน
งำน

ค่ำ
คะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้ำ
หนัก

มิติภำยนอก	มิติด้ำน
ประสิทธิผล	

65                

1.	ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศำสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัด	
Joint	KPIs	และตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรม

1.1 ระดับความส�าเร็จ
ในการ บรูณาการ เพือ่
ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมของ
กระทรวง

20 1 2 3 4 5 3.5921 3.5921 0.7184

1.2 ร้อยละเฉล่ียของ
ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า
คุณภาพแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

10 86.36 87.36 88.36 89.36 90.36 83.5426 1.0000 0.1000

1.3 ระดบัความส�าเรจ็
ในการผลักดันการ
ด�าเนินการขยายเวลา
ท�าการจุดผ ่านแดน
ถาวรทั่วประเทศ

10 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.4000

1 . 4  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
จ�านวนข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
ตามแผนการตรวจ
ราชการที่ได้รับการ
ตอบสนองจากหน่วย
รับตรวจ

10 90 95 100 100+A 100 
+A 
+B

100 5.0000 0.5000

1 .5  ร้ อยละความ
ส�าเร็จการให้บริการ
ของศูนย์ด�ารงธรรม

15 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.6000
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2.	ตัวชี้วัดคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน	(Service	Level	Agreement	:	SLA)

2.1 งานแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน

10 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.3400

มิติภำยใน	(น�้ำหนักร้อยละ	25)

l	กำรประเมินประสิทธิภำพ	(น�้ำหนักร้อยละ	25)

3. การเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณ

5

3.1 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ลงทุน

2.5 75 78 81 84 87 64.5800 1.0000 0.0250

3.2 การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

2.5 88 90 92 94 96 85.8200 1.0000 0.0250

4. ระดับความส�าเร็จ
ของการด� า เนิ นการ 
ตามมาตรการประหยดั
พลังงาน

5

4.1 ด้านไฟฟ้า 2.5 1 2 3 4 5 2.5000 5.0000 0.1250

4.2 ด้านน�้ามัน 2.5 1 2 3 4 5 2.5000 5.0000 0.1250

5. การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

5 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400

l	กำรพัฒนำองค์กำร	(น�้ำหนักร้อยละ10)

6. การพัฒนา
สมรรถนะองค์การ 5

               

6.1 ระดับความ
ส�าเร็จของการจัด
ท�ารายงานลักษณะ
ส�าคัญขององค์การ

1 1 3 5 5.0000 5.0000 0.0500

6.2 ระดับความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
องค์การ

4 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2000

7. ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด�าเนินงานของ
หน่วยงาน

5 N/A 1.0000 0.0500

รวม 100 3.4984
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กระทรวงมหำดไทยกับกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัต ิ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ของทำงรำชกำร	พ.ศ.2558	

หลักกำรส�ำคัญ	และควำมเป็นมำ

 พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกฯ เกิดขึ้นจากการปฏิรูป 

ระบบราชการไทยด้วยหลักคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ

ประชาชน โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นที่มุ่งเน้นการอ�านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนในการเข้าสูบ่รกิารภาครฐั และลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์

อันจะก่อให้เกิดการท�างานของข้าราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

 เจตนารมณ์ส�าคญัเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตดิต่อ

กับทางราชการ “เร็วขึ้น (faster) ง่ายขึ้น (easier) ถูกลง (cheaper)” และ

มุ่งให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส การรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันซ่ึงมีกฎหมายว่าด้วย 

การอนุญาตเป็นจ�านวนมาก ประชาชนต้องติดต่อส่วนราชการหลายแห่ง 

เพือ่ด�าเนนิการขออนญุาตกฎหมายว่าด้วยการอนญุาตไม่ก�าหนดความชดัเจน 

ทั้งระยะเวลา เอกสารที่ต้องใช้ ขั้นตอน เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ประชาชนขาดข้อมูลท�าให้เกิดช่องทางการทุจริต พระราชบัญญัติการ 

อ�านวยความสะดวกฯ มเีป้าหมาย 4 ผลผลติหลกั 3 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ได้แก่ 

	 4	ผลผลิตหลัก	

   1)  จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน

  2)  จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับค�าขอ 
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  3)  ศูนย์รับค�าขออนุญาต ณ จุดเดียว 

  4)  มาตรฐานการปฏบิตังิานของพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการรับค�าขอ 

	 3		ประโยชน์ที่จะได้รับ	

  1)  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการให้บริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น

  2)  การให้บริการภาครัฐมีมาตรฐานแน่นอน ชัดเจน และรวดเร็ว

  3) ลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น

ที่มา ส�านักงาน ก.พ.ร.

 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศในพระราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 

22 มกราคม 2558 และก�าหนดให้หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องต้องจดัท�าคูม่อื

ส�าหรับประชาชนให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศใช้ นั่นคือ ส่วนราชการจะต้องจัดท�าคู่มือฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 

วนัที ่20 กรกฎาคม 2558 และด�าเนนิการเผยแพร่รายละเอยีดในการให้บรกิาร

การขออนุญาต อนุมัติโดยปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก�าหนดให้ยื่นค�าขอ  

รวมถึงต้องเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ เว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 6 

 

 
ท่ีมา  สาํนกังาน ก.พ.ร. 

 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดประกาศในพระราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และ
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนใหเสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีประกาศใช น่ันคือ สวนราชการจะตองจัดทําคูมือฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่  21 กรกฎาคม 
255๘  และดําเนินการเผยแพรรายละเอียดในการใหบริการการขออนุญาต อนุมัติโดย ปดประกาศไว                
ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ รวมถึงตองเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ เว็ปไซดของหนวยงาน  
 
  การจัดทําคูมือในการอนุมัติ/อนุญาตสําหรับประชาชน 

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดกรอบระยะเวลา และขั้นตอนการจัดทําคูมือฯ ผานระบบสารสนเทศ โดยทกุ
สวนราชการที่มีอํานาจในการอนุมัติ/อนุญาต ตองจัดทําคูมือฯ  ผานระบบสารสนเทศที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
รวมกับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกําหนด  หลักจากน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนหนวยงานตรวจสอบ
มาตรฐานของคูมือฯ  ทั้งขั้นตอน ระยะเวลา และรายละเอียดตาง ๆ และตองอนุมัติคูมือฯ  เพ่ือสวนราชการนํา
คูมือฯ ไปเผยแพรสําหรับอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใน ๒ ชองทางหลัก ไดแก ๑) ปดประกาศ                    
ณ สถานที่ที่ย่ืนคําขอ และ ๒) เผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งประชาชนสามารถเขาสืบคนขอมูลคูมือฯ และ
รายละเอียดตาง ๆ ไดที่ www.info.go.th 

 

 
ที่มา  สํานักงาน ก.พ.ร. 
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 กำรจัดท�ำคู่มือในกำรอนุมัติ/อนุญำตส�ำหรับประชำชน

 ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนดกรอบระยะเวลา และขั้นตอนการจัดท�า 

คู่มือฯ ผ่านระบบสารสนเทศ โดยทุกส่วนราชการที่มีอ�านาจในการอนุมัติ/

อนุญาต ต้องจัดท�าคู่มือฯ ผ่านระบบสารสนเทศที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ 

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก�าหนด หลังจากนั้น ส�านักงาน ก.พ.ร. 

จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐานของคู่มือฯ ทั้งขั้นตอน ระยะเวลา และ 

รายละเอียดต่างๆ และต้องอนุมัติคู ่มือฯ เพื่อส่วนราชการน�าคู ่มือฯ  

ไปเผยแพร่ส�าหรับอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ใน 2 ช่องทางหลกั ได้แก่ 

1) ปิดประกาศ ณ สถานที่ที่ยื่นค�าขอ และ 2) เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งประชาชนสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลคู่มือฯ และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ 

www.info.go.th

ที่มา ส�านักงาน ก.พ.ร.

 

 ส�าหรับกระทรวงมหาดไทยได้จัดท�าคู่มือฯ ตามท่ีกฎหมายได้ให ้

อ�านาจหน้าที่ ส�าหรับในพื้นที่จังหวัด/อ�าเภอ/พื้นท่ีองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการด�าเนินการในพื้นที่จังหวัด อ�าเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการบริหารส่วนกลาง (กรม) ที่รักษากฎหมาย 

ที่ให้อ�านาจ จัดท�าคู ่มือมำตรฐำนกลำงในกระบวนงานที่ได้มอบอ�านาจ 

หรือทีก่ฎหมายให้อ�านาจส่วนราชการในภมูภิาคหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพือ่เป็นมาตรฐานด�าเนนิการในชัน้ต้น โดยในภาพรวมได้มกีารจดัท�าคูม่อื ดงันี้ 

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 6 

 

 
ท่ีมา  สาํนกังาน ก.พ.ร. 

 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดประกาศในพระราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และ
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนใหเสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีประกาศใช น่ันคือ สวนราชการจะตองจัดทําคูมือฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่  21 กรกฎาคม 
255๘  และดําเนินการเผยแพรรายละเอียดในการใหบริการการขออนุญาต อนุมัติโดย ปดประกาศไว                
ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขอ รวมถึงตองเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือ เว็ปไซดของหนวยงาน  
 
  การจัดทําคูมือในการอนุมัติ/อนุญาตสําหรับประชาชน 

สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดกรอบระยะเวลา และขั้นตอนการจัดทําคูมือฯ ผานระบบสารสนเทศ โดยทกุ
สวนราชการที่มีอํานาจในการอนุมัติ/อนุญาต ตองจัดทําคูมือฯ  ผานระบบสารสนเทศที่สํานักงาน ก.พ.ร. 
รวมกับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกําหนด  หลักจากน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร.จะเปนหนวยงานตรวจสอบ
มาตรฐานของคูมือฯ  ทั้งขั้นตอน ระยะเวลา และรายละเอียดตาง ๆ และตองอนุมัติคูมือฯ  เพ่ือสวนราชการนํา
คูมือฯ ไปเผยแพรสําหรับอํานวยความสะดวกแกประชาชน ใน ๒ ชองทางหลัก ไดแก ๑) ปดประกาศ                    
ณ สถานที่ที่ย่ืนคําขอ และ ๒) เผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งประชาชนสามารถเขาสืบคนขอมูลคูมือฯ และ
รายละเอียดตาง ๆ ไดที่ www.info.go.th 

 

 
ที่มา  สํานักงาน ก.พ.ร. 
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 1.	 คูม่อืฯ	ทีห่วัหน้ำหน่วยงำนระดบักรม/รัฐวสิำหกิจในสงักัด	มท.	

(รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	 ปลัดกระทรวงมหำดไทย	 อธิบดี)	 

เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรอนุญำต ด�าเนินการจัดท�าคู ่มือฯ ของหน่วยงาน 

ระดับกรม และคู่มือมาตรฐานกลางส�าหรับหน่วยงานในภูมิภาค และท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน /ใกล้เคียงกัน 

 2.	 คู่มือฯ	ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรอนุญำต	

  2.1 คู ่มือฯ ในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง จังหวัด/อ�าเภอ/ 

องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้น�าคู่มือฯ มาตรฐานกลางที่ส่วนราชการระดับกรม

ก�าหนด เพื่อจัดท�าคู่มือฯ/ประยุกต์ใช้ และน�าเข้าในระบบสารสนเทศ และ 

เผยแพร่คู่มือฯ ตามที่กฎหมายก�าหนด   

  2.2 คู่มือฯ ในอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ 

กระทรวงมหาดไทยได้สัง่การให้ผูว่้าราชการจงัหวดัก�ากบัดูแลการด�าเนนิการ

ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ส�าหรบักรณงีานบรกิารในอ�านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ

อ่ืนในพื้นที่ที่มอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ�านาจในการอนุญาต 

ได้ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้า 

ส่วนราชการฯ เป็นผู้อนุมัติคู่มือฯ ในระบบสารสนเทศ 

 3.	คู่มือฯ	ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ�ำเภอ	และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรอนุญำต

  3.1  การจัดท�าคู่มือฯ ของอ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่ กรณใีช้คูม่อืฯ มาตรฐานกลางท่ีส่วนราชการระดับกรมก�าหนด เป็นไปตาม

แนวทางเดียวกับการด�าเนินการในส่วนของจังหวัด   

  3.2 ในส่วนของการจดัท�าคูม่อืฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

อยูก่ว่า 7,853 แห่ง ในส่วนนี ้ต้องจดัท�าคูม่อืฯ 2 ส่วน คอื คูม่อืฯ ตามมาตรฐาน

กลางที่ก�าหนด และคู่มือฯ ที่จัดท�าเองตามข้อบัญญัติที่แต่ละท้องถิ่นก�าหนด 

(กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น 

หน่วยสั่งการ/ประสานงาน) 
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ภำพรวมกำรจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชำชนในส่วนของ 

กระทรวงมหำดไทย	

คู่มือกรม/

รัฐวิสาหกิจ 

ในสังกัด มท.

กรม	(409	คู่มือ)

1. สป.มท 6 คู่มือ

3. กรมที่ดิน 80 คู่มือ

5. กรมพัฒนาชุมชน 3 คู่มือ

7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 คู่มือ

8. คู่มือรัฐวิสาหกิจ 76 คู่มือ

2. กรมการปกครอง 264 คู่มือ

4. กรมโยธาธิการและผังเมือง 24 

คู่มือ

6. กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 1 คู่มือ

หมำยเหต*ุ* ประเภทของคู่มือฯ จ�าแนกตามประเภทงาน ดังนี้

งานทะเบียนราษฎร ์ ประมาณ  150  คู่มือ 

เรื่องที่ดิน  ประมาณ  80  คู่มือ  

งานโยธาฯ  ประมาณ  24  คู่มือ

งานท้องถิ่น  ประมาณ  30  คู่มือ 

บริการไฟฟ้า  ประมาณ  20  คู่มือ  

บริการประปา  ประมาณ  70  คู่มือ

งานอื่นๆ (การขออนุญาตตั้งโรงรับจ�าน�า/การแจ้งยกเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม)  

 ประมาณ  35  คู่มือ

คู่มือฯของ	

มท.	ที่ลงสู่

ภูมิภำค	

(ประมำณ	

289	คู่มือ)

คู่มือในอ�ำนำจของกระทรวงมหำดไทย

1. ระดับจังหวัด ประมาณ 130 คู่มือ/1 จังหวัด

2. ระดับอ�าเภอ ประมาณ 195 คู่มือ/1 อ�าเภอ

3. ระดับท้องถิ่น 

 -  คู่มือที่เป็นมาตรฐานกลาง 174 คู่มือ/1 

อปท.

 -  คู่มือฯ ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น ประมาณ 

40 คู่มือ 

หมำยเหต*ุ* 

ทั้งนี้ จ�านวนคู่มือฯที่อยู่ในอ�านาจ

ของผู้ว่าฯและคู่มือฯ ที่ได้รับมอบ

อ�านาจจากราชการส่วนภูมิภาค 

ที่เป็นอ�านาจของผู้ว่าฯ มีประมาณ 

816 คู่มือ (ข้อมูลจากส�านักงาน 

ก.พ.ร.)

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558
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 นอกจากการจัดท�าคู่มือฯ แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่ง

ท�าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตาม 

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของทกุส่วนราชการตลอดจน 

อปท. ในจังหวัด เพื่อให้ทราบสาระส�าคัญ เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

และสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอน/วิธีการท่ีกฎหมายก�าหนด และรวบรวม

และน�าคู ่มือส�าหรับประชาชนของทุกส่วนราชการ ในจังหวัดเผยแพร ่

บนเวบ็ไซต์ของจังหวดัด้วยเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน   

กำรด�ำเนินงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้อนุญำต

 ในการด�าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ 1) การตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานของ ผู้ยื่นค�าขอ และ 2) การแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าในกรณี

ท่ีไม่สามารถด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนด กระทรวงมหาดไทย  

( มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติฯ) กระทรวง

มหาดไทย โดยได้จัดท�ารูปแบบมาตรฐานกลางส�าหรับหน่วยงาน/จังหวัด/

องค์กรปกครองท้องถิ่นประยุกต์ใช้ (ภาคผนวก 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดต่อไป 

ศูนย์ด�ำรงธรรมกับพระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกฯ	

 กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ศนูย์ด�ารงธรรม ทัง้ในส่วนกลาง / 

จังหวัด เป็นหน่วยสนับสนุนการด�าเนินการตาม พ.ร.บ.ฯ โดยระยะแรก  

จะเป็นหน่วยกลางในการบรกิารข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัคูม่อืส�าหรบัประชาชน 

ซึ่งศูนย์ด�ารงธรรมจะต้องน�าข้อมูลคู่มือส�าหรับประชาชน จากเว็บไซต์ของ

ส�านักงาน ก.พ.ร. ที่ www.info.go.th เพื่อให้บริการแก่ประชาชน นอกจากนี้ 

ได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับให้บริการประชาชน 

เป็นระยะๆ รวมท้ังพยายามส่งเสรมิให้เป็นศนูย์บรกิารร่วม และ ศนูย์รับค�าขอ

ของจังหวัด อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่ด�าเนินการเป็นรูปแบบที่กระทรวง



21รายงานประจำาปี 2558

มหาดไทยผลกัดนั คงเป็นไปตามการขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาล ซึง่จะต้อง

รอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ฯ ตามที่ส�านักงาน ก.พ.ร.ก�าหนดต่อไป

กำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกฯ	ในห้วงต่อไป	

 ส�านักงาน ก.พ.ร. จะติดตาม ประเมินผลการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติฯ รวมถึงจะต้องพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 

และศูนย์รับค�าขอ เพื่อส่วนราชการน�าไปใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนา  

ตามกฎหมายต่อไป 
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กรมกำรปกครอง
กับกำรพัฒนำระบบบริหำร	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2558

กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ�ำปงีบประมำณ	พ.ศ.	2558

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการปกครองได้จัดท�าค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

การปฏิบัติราชการ ทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน 

(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.1620 คะแนน 

จ�าแนกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

มิติภำยนอก

 มิตภิายนอกเป็นตวัชีว้ดัด้านการประเมนิประสทิธผิลและด้านคณุภาพ

การให้บริการ จ�านวนตัวชี้วัดหลักทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

 1. ด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ

กระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กรม/ตัวชี้วัด

ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) และตัวชี้วัดตามภารกิจ

หลักของกรมประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

  (1) ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับอาเซียนและใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการประเมิน

ความส�าเร็จของการจัดท�าหรือปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดัย่อย 

ดังนี้
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    1) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ผลด�าเนินงาน : 

ระดับ 3 เท่ากับ 3.0000 คะแนน

    2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การก�าหนดบตัรทะเบยีน

ผู้พักและทะเบียนผู้พักตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 และเรื่องหลักเกณฑ์

และวิธีการส่งส�าเนาทะเบียนผู้พักและการออกหลักฐานรับมอบทะเบียน 

ผู้พัก ผลด�าเนินงาน : ระดับ 5 เท่ากับ5.0000 คะแนน

  (2) ระดับความส�าเร็จของการควบคุมพื้นที่ เสี่ยงในจังหวัด 

เพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นการประเมินผลการ

ด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ จากการประเมนิหมูบ้่าน/ชมุชน

ของประชาคมหมูบ้่าน ครัง้ท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือนเมษายน- 

กันยายน 2558) จากระบบ NISPA ของส�านักงาน ป.ป.ส. จ�าแนกเป็น  

2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

    1) ร้อยละของพื้นที่หมู ่บ้าน/ชุมชนสีขาวผลด�าเนินงาน :  

ร้อยละ 61.57 เท่ากับ 5.0000 คะแนน

    2) ร้อยละของพื้นท่ีหมู ่บ้าน/ชุมชนสีแดงผลด�าเนินงาน :  

ร้อยละ 9.32 เท่ากับ3.7605 คะแนน

  (3) National Single Window (NSW) เป็นการประเมิน 

ความส�าเร็จในการด�าเนินการ จัดท�าระบบบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคธุรกิจ ส�าหรับการน�าเข้า - ส่งออกและโลจิสติกส์ รองรับการ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 

ในกระบวนงาน การน�าเข้า - ส่งออก อาวุธปืนตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน  

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

จ�าแนกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

    1) ระดับความส�าเร็จของการก�าหนดโครงสร้างข้อมูลและ/

หรอืพกิดั/รหสัสถติสิ�าหรบั NSW ผลด�าเนนิงาน : ระดับ 5 เท่ากบั 5.0000 คะแนน
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    2) ระดับความส�าเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนงาน 

น�าเข้า-ส่งออกผ่าน NSW ผลด�าเนินงาน : ระดับ 4เท่ากับ 4.0000 คะแนน

    3) ระดบัความส�าเรจ็ของส่วนราชการในการปรบัแก้กฎหมาย

ที่เป็นอุปสรรค ต่อ การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW ผลด�าเนินงาน : ระดับ 5 

เท่ากับ 5.0000 คะแนน

  (4) ร้อยละของหมูบ้่านในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ทีผ่่านเกณฑ์

หมู่บ้านปลอดภัย เป็นการประเมินผลการด�าเนินงานด้านการรักษาความ

ปลอดภัยของหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 

(เฉพาะอ�าเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ผลการด�าเนินงาน: ร้อยละ 

99.90 + A เท่ากับ 5.0000 คะแนน

  (5) ร้อยละของหมู่บ้านทีค่ณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) ได้ด�าเนนิการ

สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ในหมูบ้่านเป็นการประเมนิผลการด�าเนนิงาน

ของคณะกรรมการหมูบ้่าน (กม.) ในการด�าเนนิกจิกรรม 3 กจิกรรม ประกอบ

ด้วยการจัดประชุมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อระดมความคิดเห็นทางการ

สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ในหมูบ้่าน ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ต่อปี จดักจิกรรม

เพื่อคืนความสุขและรอยยิ้มให้กับคนในหมู ่บ้าน/กิจกรรมที่เสริมสร้าง 

ความสามัคคีปรองดองของหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และการน�า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือค่านิยมหลัก 12 ประการมาปรับใช้ 

ในหมู่บ้าน ผลด�าเนินงาน : ร้อยละ 94.13 เท่ากับ 5.0000 คะแนน

 2.	 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร	จ�านวน 1 ตัวชี้วัดหลัก โดยเป็นการ

ด�าเนินงานตามข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร (Service Level Agreement : SLA) 

ในกระบวนงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Border pass) จ�าแนกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย

  1) รายงานความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนการ

ปรบัปรงุ/พฒันางานบรกิารทีไ่ด้จดัท�าข้อตกลงระดบัการให้บรกิารผลด�าเนนิงาน : 

ระดับ 5 เท่ากับ 5.0000 คะแนน
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  2) ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส�าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนากระบวน 

งานบริการ เทียบกับแผนการปรับปรุงฯผลด�าเนินงาน : ร้อยละ 100 เท่ากับ 

5.0000 คะแนน

  3) ร้อยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อกระบวนการให้บรกิาร

ตามข้อตกลงระดับ การให้บรกิาร ผลด�าเนนิงาน : N/A เท่ากบั 1.0000 คะแนน 

(อยู่ระหว่างรอผลการส�ารวจความพึงพอใจ ของส�านักงาน ก.พ.ร.) 

มิติภำยใน

 มิติภายในเป็นตัวชี้วัดด้านการประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนา

องค์การ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด (บังคับ) ที่ทุกส่วนราชการต้องด�าเนินการ จ�านวน 

ตัวชี้วัดหลักทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

 1.		ด้ำนกำรประเมนิประสทิธภิำพ ประกอบด้วย 3 ตวัชีว้ดัหลกั ได้แก่

  (1) การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณประกอบด้วย 2 ตวัชีว้ดัย่อย ดังนี้

    1) การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุ เป็นการประเมนิ

ความส�าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบ

กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลด�าเนินงาน : 

ร้อยละ 49.87 เท่ากับ 1.0000 คะแนน

    2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเป็นการ

ประเมินความส�าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ 

ส่วนราชการเทยีบกบังบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลด�าเนินงาน : ร้อยละ 96.45 เท่ากับ 5.0000 คะแนน

  (2) การประหยัดพลังงาน เป็นการประเมินความส�าเร็จในการ

ประหยัดพลังงาน 2 ชนิด คือ ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายการ

ด�าเนินการต้องประหยัดพลังงานให้ได้มากกว่า ร้อยละ 10 ผลการประเมิน 

จะพิจารณาจากดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าหรือน�้ามันเชื้อเพลิง  

(Energy Utilization index, EUI) แล้วแต่กรณี โดยผลการด�าเนินการด้าน
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การใช้ไฟฟ้า เท่ากบั - 0.4188 และด้านการใช้น�้ามันเชือ้เพลิง เท่ากบั 0.7617 

ผลการด�าเนินงานในภาพรวมเท่ากับ 3.5000 คะแนน

  (3) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ เป็นการ 

บรูณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครฐัให้ครอบคลมุทกุส่วนราชการ เพือ่ลดต้นทนุ

และลดความซ�้าซ้อนในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้ง

สร้างความร่วมมอืระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ  ในการพฒันาหรอืน�าระบบบรกิาร

อเิลก็ทรอนกิส์ของหน่วยงานให้บรกิารผ่านเครอืข่ายสารสนเทศภาครฐั ในการ

เช่ือมโยงรับ - ส่ง ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การประเมินผลจะพิจารณา 

จากประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ รวม 7 ประเด็น ผลด�าเนินงาน : ระดับ 5 

เท่ากับ 5.0000 คะแนน

 2.	ด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่

  (1) การพัฒนาสมรรถนะองค์การเป็นการด�าเนินการปรับปรุง

ระบบบรหิารจดัการภายในองค์การทีเ่ป็นกลไกสร้างให้องค์การมปีระสิทธภิาพ

สูงขึ้น ใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

     1) ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญ

ขององค์การ เป็นการทบทวน วเิคราะห์ สถานภาพในปัจจบุนัของส่วนราชการ  

ทัง้โครงสร้างการบรหิารงานของส่วนราชการ จ�านวนบคุลากร สภาพแวดล้อม

ในการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานกบัผูร้บับรกิาร ส่วนราชการ

อื่นและประชาชน ผลการด�าเนินงาน : ระดับ 5 เท่ากับ 5.0000 คะแนน

     2) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณา 

จากการน�าผลการส�ารวจการพัฒนาองค์การประจ�า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผ่านเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells”ไปใช้ในการวางแผนและด�าเนินการ

พฒันาองค์การในประเดน็ทีเ่ป็นโอกาสในการปรบัปรุง ส�าหรับกรมการปกครอง
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จะต้องด�าเนินการพัฒนาในส่วนของการก�าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

(Department Goal : DG)ผลด�าเนินงาน : ระดับ 5 เท่ากับ 5.0000 คะแนน 

  (2)  ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วย

งานเป็นการประเมนิผลจากระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

ของหน่วยงาน จาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ  

การทุจริตคอร์รัปชั่น วัฒนธรรมคุณธรรมและคุณธรรมในการท�างาน  

โดยด�าเนนิการสอบถามความคดิเหน็ และการรวบรวมข้อมลู/หลกัฐานเอกสาร

ของส่วนราชการผลด�าเนินงาน : N/A เท่ากับ 1.0000 คะแนน (อยู่ระหว่าง

การประเมินระดับคุณธรรมฯของส�านักงาน ป.ป.ท.)
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ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ของกรมกำรปกครอง	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติ

รำชกำร

หน่วย

วัด

น�้ำหนัก 

(ร้อย

ละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5

ผลกำร

ด�ำเนิน

งำน	12	

เดือน

ค่ำ

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน 

ถ่วงน�้ำ

หนัก

มิติที่	1	มิติภำยนอก   75.00             4.4227 3.3170

1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของ

กระทรวงตามแนวทาง

การขับเคลื่อนประเทศ/

แผนยุทธศาสตร์กรม/ 

ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่

มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint 

KPI )  และตัวชี้ วัดตาม

ภารกิจหลักของกรม

65.00             4.5801 2.9770

 1.1 ระดับความส�า เร็จ

ของการจัดท�าหรือ

ปรับปรุ งกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวกับอาเซียนและ

ใบอนุญาตต่างๆ 

  10.00             3.2000 0.3200

1.1.1 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 

พ.ศ. 2522

รอ้ยละ 9.00 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.2700

1.1.2 ประกาศกระทรวง

มหาดไทย

รอ้ยละ 1.00             5.0000 0.0500

1.1.2.1 ก�าหนดบตัรทะเบยีน

ผู้พักและทะเบียนผู้พักตาม 

พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547

รอ้ยละ 0.50 1 - 3 - 5 5 5.0000 0.0250

1.1.2.2 หลักเกณฑ์และวิธี

การส่งส�าเนาทะเบียนผู้พัก

และการออกหลกัฐานรบัมอบ

ทะเบียนผู้พัก

รอ้ยละ 0.50 1 - 3 - 5 5 5.0000 0.0250
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 1.2 ระดับความส�าเร็จ
ของการควบคุมพื้นที่
เสี่ยงในจังหวัด เพื่อ
ป้องกันผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 

  15.00             4.3803 0.6570

1.2.1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง พื้ น ที่
หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว

รอ้ยละ 7.50 57.91 58.11 58.31 58.51 58.71 61.57 5.0000 0.3750

1.2.2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง พื้ น ที่
หมู่บ้าน/ชุมชนสีแดง

รอ้ยละ 7.50 9.87 9.67 9.47 9.27 9.07 9.3221 3.7605 0.2820

 1.3 National Single 
Window : NSW

  10.00             5.0000 0.5000

1.3.1 ระดับความส�าเรจ็ของ
การก�าหนดโครงสร้างข้อมูล 
และ/หรือพิกัด/รหัสสถิติ  
ส�าหรับ NSW

  4.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000

1.3.2 ระดับความส�าเร็จของ
การเช่ือมโยงข้อมูลกระบวน
งานน�าเข้า-ส่งออกผ่าน NSW

  3.00 1 2 3 4 5 5 5.000 0.1500

1.3.3 ระดับความส�าเร็จของ
ส่วนราชการในการปรับแก้
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเช่ือมโยงขอ้มลูผา่น NSW

  3.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1500

 1.4 ร้อยละของหมูบ่า้นใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์
หมู่บ้านปลอดภัย

ร้อยละ 15.00 97 97.5 98 98.5 99+A 99.90+A 5.0000 0.7500

 1.5 ร้อยละของหมู่บ้าน
ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หมู่ บ้ าน  (กม . ) ไ ด้
ด� า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง
ค ว า ม ป ร อ ง ด อ ง
สมานฉนัท์ในหมูบ่า้น

ร้อยละ 15.00 70 73 75 78 80 94.13 5.0000 0.7500

2 . คุณภาพการ ใ ห้บ ริการ
ประชาชน งานออกหนังสือ 
ผ่านแดนช่ัวคราวด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) 

  10.00             3.4000 0.3400
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 2.1 รายงานความกา้วหน้า
ของการด�าเนินการ 
ตามแผนการปรบัปรงุ/
พัฒนางานบริการที่
ไ ด้ จั ดท� าข้ อตกลง
ระดับการให้บริการ

ระดับ 1.00 1 - - - 5 5 5.0000 0.0500

 2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผล
ส�าเร็จของการปรับปรงุ/
พัฒนากระบวนงาน
บริการเทียบกับแผน 
การปรับปรุงฯ

ร้อยละ 5.00 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2500

 2.3 รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการใหบ้รกิาร
ตามข้อตกลงระดับ
การให้บริการ

ร้อยละ 4.00 65 70 75 80 85 N/A 1.0000 0.0400

มิติที่	2	มิติภำยใน   25.00             3.5000 0.8750

3. การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ   5.00             3.0000 0.1500

 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณรายจ่ าย
ลงทุน

ร้อยละ 2.50 75 78 81 84 87 49.87 1.0000 0.0250

 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณรายจ่ าย
ภาพรวม

ร้อยละ 2.50 88 90 92 94 96 96.45 5.0000 0.1250

4. การประหยัดพลังงาน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 3.50 3.5000 0.1750

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ 5.00             5.0000 0.2500

 6.1 ระดับความส�าเรจ็ของ
การจัดท�ารายงาน
ลักษณะส�าคัญของ
องค์การ

ระดับ 1.00 1 - 3 - 5 5 5.0000 0.0500

 6.2 ระดับความส�าเรจ็ของ
การพัฒนาองค์การ

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000

7. ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงาน

  5.00 1 2 3 4 5 N/A** 1.0000 0.0500

น�้ำหนักรวม 100 คะแนนที่ได้ 4.1920
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กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรประชำชน 
ในกำรออกหนังสือผ่ำนแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic	Border	Pass	:	E	-	Border	Pass)

 การอ�านวยความสะดวกในการเดินทางเข้า - ออก บริเวณพื้นที่

ชายแดนให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  

4 ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย นับเป็นภารกิจ

ส�าคัญของกรมการปกครอง โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนเดินทางเข้า - ออก 

ตามจุดผ่านแดนดังกล่าว เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล

ต่างๆ ซึ่งเดิมการออกหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ให้กับประชาชน 

ท่ีมาขออนุญาตเป็นการเขียนด้วยมือ (Manual) มีขั้นตอนการด�าเนินงาน 

หลายขัน้ตอน และใช้ระยะเวลานานในการด�าเนนิการ ประกอบกบัผูข้ออนญุาต

จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตหลายรายการ เช่น  

บตัรประจ�าตวัประชาชน ทะเบยีนบ้าน สตูบิตัร และเอกสารอืน่ๆ ท�าให้ไม่ได้รบั

ความสะดวกกรมการปกครองจึงได้ด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้

บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic Border Pass : E - Border Pass) โดยการปรับปรุงขั้นตอนและ

ระยะเวลาการด�าเนินการ ตลอดจน การน�าเทคโนโลยี/ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มาใช้ในการให้บริการโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและ 

บัตรประจ�าตัวประชาชน มาเป็นฐานข้อมูลในการออกหนังสือผ่านแดนส่งผลให ้

การออกหนังสือผ่านแดนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ลดการใช้

เอกสาร ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ตลอดจน สามารถตรวจสอบและ

พิสูจน์ตัวบุคคลเพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนได้อย่างถูกต้อง

 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารประชาชนในการออกหนงัสอืผ่านแดน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Border Pass : E - Border Pass)  
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ในระยะแรก เป็นการด�าเนนิการเฉพาะกรณกีารออกหนงัสือผ่านแดนชัว่คราว 

(Temporary Border Pass) ส�าหรับบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่

ชายแดน ซึง่ประสงค์เดนิทางเข้า - ออก ณ จดุผ่านแดน ด้านประเทศเมยีนมา 

และประเทศลาว เป็นการชั่วคราว เช่น นักท่องเที่ยว การเดินทางเยี่ยมญาติ

ฯลฯ โดยหนังสือผ่านแดนมีลักษณะเป็นเอกสารขนาดกระดาษ เอ 4 จ�านวน 

1 แผ่น ใช้ส�าหรับการเดินทางเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียว 

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการปกครองได้ด�าเนินการขยายการ

เพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารออกหนังสอืผ่านแดนด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

(Electronic Border Pass : E - Border Pass) ในส่วนของหนังสือผ่านแดน

ส�าหรับผู้มีภูมิล�าเนาในพื้นที่ชายแดนเป็นการถาวร (มีชื่อในทะเบียนบ้าน 

ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ส�าหรบัด้านประเทศเมยีนมา ลาว และกมัพูชา และบคุคล

ที่เกิดหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี ส�าหรับด้านประเทศมาเลเซีย) 

ลักษณะหนังสือผ่านแดน จะเป็นรูปเล่มสีเขียวและมีอายุใช้ได้เป็นเวลา 1 ปี 

ส�าหรับด้านประเทศลาว และมาเลเซีย และอายุ 2 ปี ส�าหรับด้านประเทศ 

เมียนมา และกัมพูชา

แผนผังขั้นตอน
กำรให้บริกำรประชำชนในกำรออกหนังสือผ่ำนแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	

(Electronic	Border	Pass	:	E	-	Border	Pass)
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 การให้บริการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Border Pass : E - Border Pass) กรณีรูปเล่มสีเขียว จะด�าเนินการ
ในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่อนปรน/ศาลากลางจังหวัด/ที่ว่าการอ�าเภอ 
รวมทั้งสิ้น 70 จุดบริการ ดังนี้

1.	ด้ำนประเทศเมียนมำจ�ำนวน	 
4	แห่ง	(5	ด่ำน)

2.	ด้ำนประเทศลำว	จ�ำนวน	16	แห่ง(14	ด่ำน)	

(1) อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
(2) อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(3) อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(4) อ�าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

(1) อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(2) อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(3) สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(4) ศาลากลางจังหวัดน่าน
(5) อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
(6) จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
(7) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น�้าเหลือง อ�าเภอท่าลี่ 

จังหวัดเลย
(8) จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
(9) จุดผ่านแดนบ้านคกไผ่ อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย 
(10) อ�าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(11) อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
(12) สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 อ�าเภอเมืองมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร
(13) สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 อ�าเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม
(14) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
(15) อ�าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
(16) อ�าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

3.	ด้ำนประเทศกัมพูชำ	จ�ำนวน	14	
แห่ง	(9	ด่ำน	)	

4.	ด้ำนประเทศมำเลเซีย	จ�ำนวน	36	แห่ง	(9	ด่ำน)

(1) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
(2) อ�าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
(3) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
(4) อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
(5) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 
(6) อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
(7) อ�าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
(8) อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

(1) ศาลากลางจังหวัดสตูล
(2) อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
(3) อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล
(4) อ�าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
(5) อ�าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
(6) อ�าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
(7) อ�าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
(8) อ�าเภอมะนัง จังหวัดสตูล
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(9) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
(10) อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
(11) อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
(12) ศาลากลางจังหวัดตราด
(13) อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
(14) อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

(9) ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
(10) อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
(11) อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
(12) อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
(13) อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา
(14) อ�าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
(15) อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
(16) อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา
(17) อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา
(18) อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา
(19) อ�าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
(20) อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา
(21) อ�าเภอกาบัง จังหวัดยะลา
(22) อ�าเภอกรงปินังจังหวัดยะลา
(23) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
(24) อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
(25) อ�าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
(26) อ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
(27) อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
(28) อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
(29) อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
(30) อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
(31) อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
(32) อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
(33) อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
(34) อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
(35) อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(36) อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

หมำยเหตุ การออกหนงัสอืผ่านแดนในแต่ละด้านประเทศ จะมแีนวทางปฏบิติั
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะต้องเป็นไปตามความตกลงว่าด้วยการเดนิทาง
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่นบ้านในด้านประเทศ
นั้นๆ
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3. ดานประเทศกัมพูชา จํานวน 14 แหง (9 ดาน )  4. ดานประเทศมาเลเซีย จาํนวน 36 แหง (9 ดาน) 

(1) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 
(2) อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
(3) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร 
(4) อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร 
(5) ศาลากลางจังหวัดสระแกว  
(6) อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
(7) อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 
(8) อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว 
(9) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 
(10) อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 
(11) อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
(12) ศาลากลางจังหวัดตราด 
(13) อําเภอบอไร จังหวัดตราด 
(14) อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

 

 (1) ศาลากลางจังหวัดสตูล 
(2) อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
(3) อําเภอละงู จังหวัดสตูล 
(4) อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 
(5) อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
(6) อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
(7) อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล 
(8) อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
(9) ศาลากลางจังหวัดสงขลา 
(10) อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 (11) อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
(12) อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
(13) อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
(14) อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 
(15) อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
(16) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
(17) อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
(18) อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
(19) อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
(20) อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
(21) อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
(22) อําเภอกรงปนังจังหวัดยะลา 
(23) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
(24) อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
(25) อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
(26) อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
(27) อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
(28) อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 
(29) อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
(30) อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
(31) อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
(32) อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
(33) อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
(34) อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 
(35) อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
(36) อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

 
      

หมายเหตุ
ความตกลงวาดวยการเดินทางขามแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานในดานประเทศน้ันๆ 

 การออกหนังสือผานแดนในแตละดานประเทศ จะมีแนวทางปฏิบัติที่แตกตางกัน ซึ่งจะตองเปนไปตาม 
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กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนดกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 

ค� ารับรองการปฏิบัติ ราชการ โดย 

แบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก  

(น�้าหนักร้อยละ 75) จ�านวน 6 ตัวช้ีวัด 

และมิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ 25) จ�านวน 7 ตัวชี้วัด

 กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามค�ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะท�างานตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และ 

คณะท�างานที่เกี่ยวข้อง 5 คณะ ได้แก่ คณะท�างานพิจารณาและเจรจา 

ความเหมาะสมตวัชีว้ดัฯ คณะท�างานก�ากบัดแูลตวัชีวั้ด คณะกรรมการอ�านวยการ

และคณะท�างานขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

และคณะท�างานตรวจติดตามประเมินผล เพื่อท�าหน้าที่เป็นกลไกส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจ�าปีงบประมาณ 2558 
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กรมการพฒันาชมุชน                                          

กับการพัฒนาระบบบริหาร ประจําป พ.ศ. 2558 

 
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนดกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยแบงเปน       
2 มิติ ไดแก  มิติภายนอก (นํ้าหนักรอยละ 75) จํานวน 6 ตัวช้ีวัด                
และมิติภายใน (นํ้าหนักรอยละ 25) จํานวน 7 ตัวช้ีวัด 
   กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1. แตงต้ังคณะทํางานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
คณะทํางานที่เกี่ยวของ 5 คณะ ไดแก คณะทํางานพิจารณาและเจรจาความ
เหมาะสมตัวช้ีวัดฯ คณะทํางานกํากับดูแลตัวช้ีวัด คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และคณะทาํงานตรวจติดตามประเมินผล  เพ่ือทําหนาที่เปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ 2558    

2. จัดประชุมคณะทํางานฯ  ตลอดจนประชุมติดตามผลความกาวหนาการดําเนินงาน            
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
   3. จัดทําคูมือรายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการ ประเมนิผล         
การปฏิบัติราชการใหกับหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค ใชเปนคูมือดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

  4. กําหนดแนวทางและรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานผานชองทางตาง ๆ รวม  3  ชองทาง คอื   

   4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ Online ของสํานักงาน ก.พ.ร. (e-SAR card)    
และการรายงานประเมนิผลตนเองโดยเอกสารรอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  

   4.2  กําหนดใหหนวยงานในสังกัด รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ในโปรแกรม PA  ผานระบบ  Online Real Time  ของกรมการพัฒนาชุมชน  

   4.3  รายงานผลในที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ทุกเดือน  

   5. ตรวจติดตาม และประเมนิผล การปฏิบติัราชการตามคํารับรองการปฏิบติัราชการ                
(Site Visit) แบงเปนการติดตามโดยบุคคล และโดยการรายงานและเอกสาร 

   5.1)  การติดตามโดยบุคคล  มีการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ    
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รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

1. แตงต้ังคณะทํางานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
คณะทํางานที่เกี่ยวของ 5 คณะ ไดแก คณะทํางานพิจารณาและเจรจาความ
เหมาะสมตัวช้ีวัดฯ คณะทํางานกํากับดูแลตัวช้ีวัด คณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และคณะทาํงานตรวจติดตามประเมินผล  เพ่ือทําหนาที่เปนกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ 2558    

2. จัดประชุมคณะทํางานฯ  ตลอดจนประชุมติดตามผลความกาวหนาการดําเนินงาน            
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
   3. จัดทําคูมือรายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการ ประเมนิผล         
การปฏิบัติราชการใหกับหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค ใชเปนคูมือดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

  4. กําหนดแนวทางและรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานผานชองทางตาง ๆ รวม  3  ชองทาง คือ   

   4.1 รายงานผลการดําเนินงานตามระบบ Online ของสํานักงาน ก.พ.ร. (e-SAR card)    
และการรายงานประเมนิผลตนเองโดยเอกสารรอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  

   4.2  กําหนดใหหนวยงานในสังกัด รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ในโปรแกรม PA  ผานระบบ  Online Real Time  ของกรมการพัฒนาชุมชน  

   4.3  รายงานผลในที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ทุกเดือน  

   5. ตรวจติดตาม และประเมนิผล การปฏิบัติราชการตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการ                
(Site Visit) แบงเปนการติดตามโดยบุคคล และโดยการรายงานและเอกสาร 

   5.1)  การติดตามโดยบุคคล  มีการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ    

กรมการพัฒนาชุมชน
กับการพัฒนาระบบบริหาร ประจ�าปี พ.ศ. 2558
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 2. จดัประชมุคณะท�างานฯ ตลอดจนประชมุติดตามผลความก้าวหน้า

การด�าเนินงาน ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 3. จัดท�าคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

และการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้กับหน่วยงานส่วนกลาง และ 

ส่วนภูมิภาค ใช้เป็นคู่มือด�าเนินงานตามตัวชี้วัด

 4. ก�าหนดแนวทางและรูปแบบการรายงานผลการด�าเนินงาน 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม 3 ช่องทาง คือ 

  4.1 รายงานผลการด�าเนินงานตามระบบ Online ของส�านักงาน 

ก.พ.ร. (e-SAR card) และการรายงานประเมนิผลตนเองโดยเอกสารรอบ 6 เดือน, 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

  4.2 ก�าหนดให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการด�าเนินงาน 

ตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ในโปรแกรม PA ผ่านระบบ Online Real Time 

ของกรมการพัฒนาชุมชน 

  4.3 รายงานผลในที่ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ทุกเดือน

 5. ตรวจติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ (Site Visit) แบ่งเป็นการติดตามโดยบุคคล และโดยการ

รายงานและเอกสาร

  5.1) การติดตามโดยบุคคล มีการด�าเนินงานใน 2 ลักษณะ 

       1) คณะท�างานตรวจติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน  

โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะตรวจติดตามประเมินผล 

ติดตามความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานตามค�ารับรอง การปฏิบัติราชการฯ 

รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน       

     2) ติดตามประเมินผล โดยคณะเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนา

ระบบบรหิารให้ค�าแนะน�า แก่ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดัโดยตรง ณ หน่วยงานในสงักดั 

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้ค�าปรึกษาในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
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   5.2) การติดตามจากการรายงานเอกสาร กรมการพัฒนาชุมชน

ได้ก�าหนด ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรายงานผลการด�าเนินงาน ดังนี้

      1) รายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment  

Report : SAR) รอบ 6 รอบ 9 และรอบ 12 เดือน ให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 

โดยกรอกข้อมลูผ่านระบบ e-SAR Card เข้าระบบ ในเวบ็ไซต์ของส�านกังาน ก.พ.ร. 

      2) รายงานความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน แบบ OnLine 

Real Time ผ ่านโปรแกรม PA บนเว็บไซต ์กรมการพัฒนาชุมชน  

www.cdd.go.th 

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 18 

 

            1) คณะทํางานตรวจติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชน หัวหนาคณะตรวจติดตามประเมินผล ติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามคํารับรอง             
การปฏิบติัราชการฯ รอบ ๙  เดือน และรอบ ๑๒  เดือน               
         

        2) ติดตามประเมินผล โดยคณะเจาหนาที่ของกลุมพัฒนาระบบบริหารใหคําแนะนํา      
แกผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดโดยตรง  ณ หนวยงานในสังกัด เพ่ือติดตามความกาวหนาและใหคําปรึกษาในการขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัด 

       

 

 

    5.2) การติดตามจากการรายงานเอกสาร กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนด                     
ใหทุกหนวยงานในสังกัดรายงานผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

                            1) รายงานการประเมนิผลตนเอง ( Self-Assessment Report : SAR) รอบ ๖          
รอบ ๙  และรอบ ๑๒ เดือน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยกรอกขอมูลผานระบบ  e-SAR Card เขาระบบ       
ในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.   

                            2) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงาน แบบ  OnLine Real Time                   
ผานโปรแกรม PA บนเว็บไซตกรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th  
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ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร	กรมกำรพัฒนำชุมชน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

มีการประเมินผลตนเองในระดับคะแนน 4.6400 ดังนี้                       โดยกรมฯ  มีการประเมินผลตนเองในระดับคะแนน  4.6400  ดังน้ี 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 

หนวยวัด น้ําหนัก

(รอยละ) 1 2 3 4 5 ผลการ คา คะแนน

ดําเนินงาน คะแนน ถวง

ที่ได น้ําหนัก

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนัก : รอยละ 70)

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกรม/ 

   ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)  (น้ําหนัก : รอยละ 65)

         1.1 จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่มีการ จํานวน 15 4,583 4,689 4,794 4,899 5,005 5,223 5.0000 0.7500

              บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาเพื่อใหมีความสุขมวลรวม หมูบาน หมูบาน หมูบาน หมูบาน หมูบาน หมูบาน

(รอยละ (รอยละ (รอยละ (รอยละ (รอยละ (รอยละ 

87) 89) 91) 93) 95) 99.15)

         1.2 รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) จํานวน 15 95,000 97,500 100,000 102,500 105,000 109,781 5.0000 0.7500

ลบ. ลบ. ลบ. ลบ. ลบ. ลบ.

(109,781,774,847)

         1.3 จํานวนผลิตภัณฑ OTOP ในกลุมปรับตัวสูการพัฒนา จํานวน 15 9,000 9,050 9,100 9,150 9,200 9,521 5.0000 0.7500

              (กลุม D) ไดรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ

              ผลิตภัณฑ

         1.4 รอยละของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ไดรับการ รอยละ 10 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 5.0000 0.5000

              สงเสริมธรรมาภิบาล 30 40 50 60 70 90.20

(1,500 (2,000 (2,500 (3,000 (3,500 (4,510 กลุม)

กลุม) กลุม) กลุม) กลุม) กลุม)

         1.5 รอยละของครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายได รอยละ 10 คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ 5.0000 0.5000

              ต่ํากวาเกณฑ จปฐ. คงเหลือ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

60 58 55 53 50 23.86

(9,223 (8,839 (8,455 (8,070 (7,686 (3,668

ครัวเรือน) ครัวเรือน) ครัวเรือน) ครัวเรือน) ครัวเรือน) ครัวเรือน)

มิติภายนอก :   การประเมินคุณภาพ  (น้ําหนัก : รอยละ 10)

2. คุณภาพการใหบริการประชาชน

 -กระบวนงานสงเสริมและพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.40 3.4000 0.3400

เพื่อยกระดับสูมาตรฐาน

มิติภายใน :   การประเมินประสิทธิภาพ  (น้ําหนัก  :  รอยละ 15)

3.  การเบิกจายเงินงบประมาณ รอยละ 5

   3.1 การเบิกจายงประมาณรายจายลงทุน 2.5 75 78 81 84 87 95.79 5.0000 0.1250

   3.2 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม 2.5 88 90 92 94 96 99.06 5.0000 0.1250

4. การประหยัดพลังงานของสวนราชการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2500

มิติภายใน :   การพัฒนาองคการ  (น้ําหนัก  :  รอยละ 10)

6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ ระดับ 5

    6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ 1 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.0500

          ขององคการ

    6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 4 1 2 3 4 5 5.00 5.0000 0.2000

7. ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500
รวม 100 4.6400

                                                     ผูรายงาน    นายกิติพล  เวชกุล หนวยงาน     กลุมพัฒนาระบบบริหาร  กรมการพัฒนาชุมชน

                                                     ตําแหนง    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท  0 21416306-11  โทรสาร 02 1438923

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2558

ตารางสรุปผลการประเมินผลตนเอง (Self Assessment  Report : SAR)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2558

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน
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เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 

(Public	Sector	Management	Quality	Award	:	PMQA)

 

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกรอบแนวคิดในการ

บรหิารจดัการทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัการบรหิารราชการ เพือ่ให้องค์กร

ภาครัฐมีกระบวนการท�างาน และผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ ประโยชน์สุขของประชาชนและ

ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด คือ หมวด 1 

การน�าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความ

ส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 

และการจดัการความรู ้หมวด 5 การมุง่เน้นบคุลากร หมวด 6 การมุง่เน้นระบบ

ปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การด�าเนินการ

 

 

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 20 

 

เกณฑคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) 

 
 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เปนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนํามา
ประยุกตใชกับการบริหารราชการ เพ่ือใหองคกรภาครัฐมีกระบวนการทํางาน และผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น โดยมีเปาหมายคือ ประโยชนสุขของประชาชนและประโยชนสูงสุดของ
ประเทศชาติ  ประกอบดวยเกณฑ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองคการ  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการ
จัดการความรู  หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร  หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการ
ดําเนินการ 

โครงสรางของเกณฑ PMQA ป 2550                    โครงสรางของเกณฑ PMQA ป 2558   

          
 

ประโยชนของการนําการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) มาใชกับการดําเนินงาน         
ของกรมการพัฒนาชุมชน 
 
  1. มีระบบและนวัตกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับยุทธศาสตร           
เอ้ือตอการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 
  2. เกิดนวัตกรรม ที่สงเสริมการเพ่ิมศักยภาพและสมรถนะในการทํางานของบุคลากร  เชน 
โรงเรียน PMQA ระบบการประเมินการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน แผนการบริหาร
ลูกคา และระบบการจัดการขอรองเรียน CRM เปนตน 
  3. สนับสนุนใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเปนเครื่องมือในการสรางนวัตกรรมและ
การดําเนินงานอยางเปนระบบทุกขั้นตอน 

 

 

 

หมวด 6
การจดัการ

กระบวนการ

หมวด 5
การมุ่งเนน้

ทรพัยากรบคุคล

หมวด 4
การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู้

หมวด 3
การใหค้วามสําคญั
กบัผูร้บับรกิารและ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

หมวด 1
การนาํองคก์าร

หมวด 2
การวางแผน

เชงิยทุธศาสตร์

ลกัษณะสําคญัขององคก์ร                              
สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย

หมวด 7
ผลลพัธ์

การดาํเนนิการ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใหมีความยั่งยืน 

โครงสร้ำงของเกณฑ์	PMQA	ปี	2550 โครงสร้ำงของเกณฑ์	PMQA	ปี	2558
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ประโยชน์ของกำรน�ำกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	(PMQA)	

มำใช้กับกำรด�ำเนินงำน	ของกรมกำรพัฒนำชุมชน

 1. มรีะบบและนวตักรรมด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่อดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

 2. เกิดนวัตกรรม ที่ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและสมรถนะในการ

ท�างานของบุคลากร เช่น โรงเรียน PMQA ระบบการประเมินการปฏิบัติ

ราชการระดับบุคคล ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน แผนการบริหารลูกค้า และ

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน CRM เป็นต้น

 3. สนบัสนนุให้น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นเครือ่งมอืในการ

สร้างนวัตกรรมและการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน

แนวทำงกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	(PMQA)	ให้มคีวำมยัง่ยนื

 1. วิเคราะห์และจัดท�าแผน

พัฒนาองค์การ พร้อมจัดสรรงบประมาณ

ให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพรายหมวด เพื่อ

ด�าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผน

พัฒนาองค์การ

 2. พัฒนาองค์การรายหมวดทุกหมวดอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีการขับเคล่ือนกิจกรรม ให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนาองค์การ ควบคู่กับการสมัครเข้ารับรางวัลความเป็นเลิศราย

หมวดจนกระทั่ง ครบทุกหมวด 

 3. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐให้แก่บุคลากรทั้ง ในส่วนกลางและภูมิภาค 

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 21 

 

 
 1.  วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ พรอม
จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเจาภาพรายหมวด เพ่ือ
ดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาองคการ 
 2. พัฒนาองคการรายหมวดทุกหมวดอยางตอเน่ือง
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยวิธีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม ใหเปนไปตามแผนพัฒนาองคการ ควบคูกับ
การสมัครเขารับรางวัลความเปนเลิศรายหมวดจนกระทั่ง       
ครบทุกหมวด  

3. เผยแพรและพัฒนาองคความรู การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหแกบุคลากรทั้ง          
ในสวนกลางและภูมิภาค       
 

 จากผลการดําเนินงานตามเสนทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กํากับ จนประสบความสําเร็จและองคกรไดรับ
การพัฒนาในทุกมิติ ไปพรอมๆกัน  กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีเปาหมาย มุงสูการเปน “องคการราชการที่มี
สมรรถนะสูงของระบบบริหารราชการยุคใหม” และไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในป 
2560 ดังปรากฏในเสนทางการพัฒนาองคการของกรมการพัฒนาชุมชน ดังน้ี 
 

         

ธลทลัธษถูช�ฎ&0326-033/
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 จากผลการด�าเนินงานตามเส้นทางท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. ก�ากับ  

จนประสบความส�าเร็จและองค์กรได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ไปพร้อมๆกัน 

กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีเป้าหมายมุ่งสู ่กำรเป็น	 “องค์กำรรำชกำรที่มี

สมรรถนะสูงของระบบบริหำรรำชกำรยุคใหม่”	 และได้รับรางวัลคุณภาพ

การบรหิารจดัการภาครฐั ในปี 2560 ดงัปรากฏในเส้นทางการพฒันาองค์การ

ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

  

	แผนภูมิภำพ 

แสดงเส้นทางการพัฒนาองค์การสู่ความส�าเร็จ ของกรมการพัฒนาชุมชน

  จากผลการดําเนินงานตามเส้นทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กํากับ จนประสบความสําเร็จและองค์กร
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ไปพร้อมๆกัน  กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “องค์การราชการที่มี
สมรรถนะสูงของระบบบริหารราชการยุคใหม่” และได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปี 2560 ดัง
ปรากฏในเส้นทางการพัฒนาองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
 

ระยะเร่ิมต้น(2548-2551) 
- จัดทําและดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาองค์กรรายหมวดตามแนวทางที่ สํานักงาน กพร.กําหนด
  

 ระยะการพัฒนาระดับพ้ืนฐาน  (2552-2554)
- พัฒนารายหมวดตามเกณฑ์ Fundamental Level : FL โดยเลือก
ดําเนินการปีละ 2 หมวด (ภาคบังคับและสมัครใจ)

ระยะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศรายหมวด(2555-2558)
- พัฒนาสู่ความเป็นเลิศรายหมวด ตาม ADLI MODEL

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  “องค์กรราชการท่ีมี
สมรรถนะสูงของระบบบริหารราชการยุคใหม่” 
(2559-2560)

1

2

3

4

 
แผนภูมิภาพ แสดงเส้นทางการพัฒนาองค์การสู่ความสําเร็จ ของกรมการพัฒนาชุมชน 
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รำงวลัควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบรหิำรรำชกำรแบบมส่ีวนร่วม	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2558

 ในปี พ.ศ. 2558 กรมการพฒันาชมุชน ได้ทบทวนภารกจิและรวบรวม

ผลการด�าเนนิงานทีส่่งเสรมิ การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม พร้อมทัง้สมคัร

ขอรบัรางวลัความเป็นเลศิด้านการขยายผลการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม

  ส�านักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้าน 

การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชมุชน

ได้รับรางวัลประเภทขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี  

ในโครงการหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ บ้านพีสู่บ้่านน้อง บ้านหนองแก 

หมู่ 4 ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 22 

 

                   สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการประเมินรางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
ประจาํป พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชุมชนไดรับรางวัลประเภทขยาย
ผลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ระดับดี ในโครงการหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ บานพ่ีสูบานนอง บานหนองแก หมู 4 
ตําบลหนองไผ อําเภอแกงคอ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให
นายอาจณรงค สัตยพาณิช ผูอํานวยการ
สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน และ
นายกิติพล  เวชกุล ผูอํานวยการกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร เขารับรางวัลความเปนเลิศ   
ดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 
ประจาํป พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2558 ณ หอประชุมกองทพัเรอื โดยมี นายสุว
พันธุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบรางวัล 
                                 

 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายณรงค์ สัตยพาณิช 
ผูอ้�านวยการส�านักเสรมิสร้างความเข้มแข็งชมุชน และนายกติติพล เวชกลุ 
ผู ้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศ 
ด้านการบริหารราชการแบบมีส ่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2558  
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี  
นายสุวพันธุ ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานมอบรางวัล
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กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

 ในการจัดท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการกรมทีด่นิ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก น�้าหนักร้อยละ 75 และ
มิติภายใน น�้าหนักร ้อยละ 25 ซึ่งได ้ประเมินตนเองในภาพรวมได้  
3.6300 คะแนน โดยยงัคงมตีวัชีว้ดัทีย่งัไม่ทราบผลคะแนน (N/A) เพราะต้อง
รอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และอยู่ระหว่างการพิจารณา 
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดจากส�านักงาน ก.พ.ร. จ�านวน 3 ตัวชี้วัด

มิติภำยนอก	น�้ำหนักร้อยละ	75	ประกอบด้วย
 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ/แผนยทุธศาสตร์กรม/ตวัชีว้ดัระหว่างกระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกนั 
(Joint KPIs)
  1.1 ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินที่จัดเก็บใน
ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นการน�าเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินและภาพลักษณ์
เอกสารสทิธทิีด่นิให้อยูใ่นรปูแบบฐานข้อมลูในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ (GIS)

กรมที่ดิน
กับกำรพัฒนำระบบบริหำรประจ�ำปี	พ.ศ.	2558
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  1.2 จ�านวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินท�ากินและ

ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นการวดัการจดัท่ีดนิท�ากนิและท่ีอยูอ่าศยัให้ประชาชนทีย่ากจน

และการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ

  1.3 จ�านวนแปลงทีด่นิของรฐัทีไ่ด้รบัการรังวดัเพ่ือออกและตรวจ

สอบหนังสือส�าคัญส�าหรับทีหลวง เป็นการรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขต

ที่ดิน หรือทราบที่ตั้ง และเนื้อที่ของที่ดิน

  1.4 จ�านวนแผนทีท่ีจ่ดัท�าและให้บรกิารระวางแผนท่ีส�าหรับการ

ออกโฉนดทีด่นิ เป็นการวดั ระบบพกิดัฉากทยีเูอม็เพือ่ใช้ในการออกโฉนดทีด่นิ 

และระวางแผนที่ที่จัดท�าใหม่ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ

  1.5 จ�านวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐที่น�าลงระบบดิจิทัล 

เป็นการวัดจ�านวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน

 ของรัฐที่น�าลงในระบบดิจิทัล

 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : 

SLA) : งานรังวัดสอบเขตแบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน 

มิติภำยใน	น�้ำหนักร้อยละ	25	ประกอบด้วย

 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

  3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
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รายงานประจําป (Annual Report) หนา 24 

 

 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ํา 
หนัก 
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนนิงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คา
คะแนน 
ที่ได 

คาคะแนน
ถวง

น้ําหนัก 
มิตภิายนอก  (น้าํหนกั  :  รอยละ  75) 

  การประเมินประสิทธิผล (น้ําหนักรอยละ 65)   

1.  ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ / แผนยุทธศาสตรกรม / ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) 

และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (รอยละ 65) 

1.1 รอยละของขอมูลที่ดินและแผนที่ รอยละ 15 20 40 60 80 100 N/A 1 0.1500 

รูปแปลงที่ดินที่จัดเก็บในระบบภูมิสารสนเท         ขอยกเลิกการวัดผล 

1.2 จํานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนไดรับการ

จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย 

แปลง 15 

 

9,400 9,450 9,500 9,550 9,600 10, 

085 

5 0.7500 

1.3 จํานวนแปลงที่ดินของรัฐที่ไดรับการรังวัด

เพ่ือออกและตรวจสอบหนงัสือสําคญัสําหรับ

ที่หลวง 

แปลง 10 

 

960 980 1,000 1,020 1,040 1,040 5 0.5000 

1.4 จํานวนแผนที่ที่จัดทําและใหบริการระวา

แผนที่สําหรับการออกโฉนดที่ดิน 

ระวาง 15 9, 

200 

9, 

600 

10, 

000 

10, 

400 

10, 

800 

12, 

394 

5 0.7500 

1.5 จํานวนขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ

ที่นําลงในระบบดิจิทัล   

แปลง 10 

 

29, 

400 

29, 

700 

30, 

000 

30, 

300 

30, 

600 

31, 

607 

5 0.5000 

 

 

 

  การประเมินคณุภาพ (น้ําหนักรอยละ 10) 

2. คณุภาพการใหบริการประชาชน (Service 

Level Agreement : SLA) : งานรังวัดสอบ

เขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดิน  

ระดับ 10 1 2 3 4 5 3.40 3.40 0.3400 

มิติภายใน  (น้าํหนกั  :  รอยละ  25) 

  การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักรอยละ 15)   

3. การเบิกจายเงินงบประมาณ  (5)         

3.1. การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน 

รอยละ 2.5 75 78 81 84 87 35.33 1 0.0250 

3.2. การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ภาพรวม 

รอยละ 2.5 88 90 92 94 96 80.82 1 0.0250 

 
หมายเหตุ  ตัวชี้วัดท่ี 2 คุณภาพการใหบริการประชาชน ยังคงเหลือตัวชี้วัดยอยอีก 1 ตัว ท่ีรอผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจาก สํานักงาน ก.พ.ร. กอน จึงจะทราบคะแนนท่ีครบถวน 
 
 

 

	ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณกรมที่ดิน	พ.ศ.	2558
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 

นํ้า 
หนัก 
(รอย
ละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาํเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ดําเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงนํ้าหนัก 

4. การประหยัดพลังงานของสวน 

ราชการ  

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0500 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.80 4.80 0.2400 

  การพัฒนาองคการ  (น้ําหนักรอยละ 10) 

6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ   (5)         

   6.1 ระดับความสําเร็จของการ

จัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ

องคการ 

ระดับ 1 1 2 3 4 5 5 5 0.0500 

    6.2 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาองคการ 

ระดับ 4 1 2 3 4 5 5 5 0.2000 

7. ระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1 0.0500 

รวม 100 คาคะแนนที่ได 3.6300 

 
หมายเหตุ ตัวช้ีวัดที่ 2 คุณภาพการใหบริการประชาชน ยังคงเหลือตัวช้ีวัดยอยอีก 1 ตัว ที่รอผลการสํารวจ  

ความพึงพอใจของผูรับบริการจาก สํานักงาน ก.พ.ร. กอน จึงจะทราบคะแนนที่ครบถวน 
 
 

หมำยเหต ุ ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชน ยังคงเหลือตัวชี้วัด

ย่อยอกี 1 ตวั ทีร่อผลการส�ารวจความพงึพอใจของผูรั้บบริการจาก 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ก่อน จึงจะทราบคะแนนที่ครบถ้วน
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พระรำชบัญญัติ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต	 

ของทำงรำชกำร	พ.ศ.	2558

		ควำมเป็นมำ

 พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 17 ก�าหนดให้ผู้อนญุาตจัดท�าคูม่อืส�าหรับ
ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ท�าให้การจัดท�า
คู่มือส�าหรับประชาชนต้องแล้วเสร็จใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2558) โดย 
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 

กำรด�ำเนินงำนของส่วนกลำง
 1. กรมทีด่นิได้รับคัดเลอืกจากส�านกังาน ก.พ.ร. เข้าร่วมเป็นหน่วยงาน
ตัวอย่างในการจัดท�าคู่มือฯ ซึ่งมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ก�าหนด
ให้หน่วยงานตวัอย่างจดัท�าคูม่อืดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายใน 22 มนีาคม 2558
  โดยในการจัดท�าคู่มือ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ออกแบบคู่มือส�าหรับ
ประชาชน ประกอบด้วย
  1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค�าขอ และ 

ในการพิจารณาอนุญาต
  2) ช่องทางการให้บริการ
  3) ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วน

งานที่รับผิดชอบ
  4) รายการเอกสารหรอืหลกัฐาน

ประกอบ
  5) ค่าธรรมเนียม
  6) ช่องทางการร้องเรียน แนะน�าบริการ
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 2. กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานกลางได้จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน 

ท่ีเป ็นมาตรฐานกลาง โดยมี ส�านักส ่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  

ส�านักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ส�านักมาตรฐานการออกหนังสือส�าคัญ 

ส�านกัมาตรฐานและส่งเสรมิการรงัวดั ส�านกัจดัการทีด่นิของรฐั และส�านกังาน

คณะกรรมการช่างรงัวดัเอกชน ปรากฏคูม่อืจ�านวน 80 คูม่อื และได้จดัส่งคูม่อื

ส�าหรับประชาชนให้ส�านักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ตามนัยมาตรา 7 วรรค 3  

แห่งพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 

ทางราชการ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่คู่มือมาตรฐานกลางทาง 

www.info.go.th แล้ว

 3. กรมท่ีดินได้รายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบผลการ 

ด�าเนินการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนของกรมที่ดิน ว่ากรมที่ดินได้จัดส่ง 

คูม่อืส�าหรบัประชาชนของกรมทีด่นิให้ส�านกังาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความเหมาะสม

ของขั้นตอนและระยะเวลาตามนัยมาตรา 7 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติ 

การอ�านวยความสะดวก ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แล้ว

กำรด�ำเนินงำนของจังหวัด

 จังหวัดได้ด�าเนินการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน โดยตรวจสอบ 

รายชื่อคู่มือมาตรฐานกลางของกรมที่ดิน ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

ที่ดิน แล้วคัดลอกคู่มือมาตรฐานกลางจากระบบสารสนเทศ น�าไปจัดท�าเป็น

คู่มือส�าหรับประชาชนของแต่ละส�านักงานที่ดิน ส่งให้ส�านักงาน ก.พ.ร.  

ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 7  

วรรค 3 แห่งพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกใน การพจิารณาอนญุาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 จ�านวน 828 ส�านักงานคงเหลือส�านักงานที่ดิน 

อ�าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาทยงัไม่ได้ด�าเนนิการซึง่กลุม่พฒันาระบบบรหิาร

ได้แจ้งให้รบีด�าเนนิการ และ แจ้งจงัหวดัชยันาทให้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการแล้ว
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ผลกำรด�ำเนินงำน

 1. กรมท่ีดินได้ให้จังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ

ส�าหรับประชาชนให้กรมที่ดินทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

 2. ข้อมลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 มกีารรายงานสรุปผลการปฏบิติั

งานตามคู่มือส�าหรับประชาชนของส�านักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน 

และส�านักงานที่ดิน รวมจ�านวน 234 แห่ง ปรากฏว่าสามารถด�าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามคู่มือส�าหรับประชาชน

 

 

 (ประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ เช่น ขาย ขายฝากให้แลกเปลี่ยน  

หลุดเป็นสิทธิจากจ�านอง โอนช�าระหนี้จ�านอง โอนตามค�าสั่งศาล โอนตาม

กฎหมาย โอนช�าระค่าหุ้น โอนช�าระหนี้ การได้มาโดย การครอบครอง 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 การลงชื่อคู่สมรส 

และแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส เป็นต้น)

 

หลักเกณฑ์	วิธีกำร	ในกำรยื่นค�ำขอ

  1. ผู้โอนจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดที่มีชื่อ

ตนเองปรากฏอยู่ในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

และผู้รับโอนต้องเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ( เว้นแต่มี –กฎหมายบัญญัติไว้

โดยเฉพาะให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยรับโอนได้ )

ตัวอย่ำง

กำรจดทะเบียนประเภทโอนอสังหำริมทรัพย์
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 2. พนักงานเจ ้าหน้าท่ีต ้องสอบสวนสิทธิและความสามารถ  

รวมตลอดถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7  

(พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 

พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 3. กรณีการโอนที่ดินมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ 

(น.ส.3/น.ส.3 ข) หรือโอนเฉพาะสิ่งปลูกสร้างต้องประกาศมีก�าหนด 30 วัน

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

หลักฐำนเอกสำรต่ำงๆที่จ�ำเป็น

 หลักฐำนส�ำหรับที่ดิน/ห้องชุด/สิ่งปลูกสร้ำง	 (ต้นฉบับ)	 ได้แก่  

โฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการท�าประโยชน์/ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ 

หลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง

  หลักฐำนส�ำหรับบุคคลธรรมดำ	(ต้นฉบับ)	เช่น

  1. บัตรประจ�าตัวประชาชน    

 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน  

 3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 

 4. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 5. ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 6. ทะเบียนหย่า/พร้อมบันทึกหลังการหย่า(ถ้ามี)

 7. หนังสือยินยอมให้ท�านิติกรรมของคู่สมรส (ถ้ามี) พร้อมบัตร

ประจ�าตัวประชาชนส�าเนาทะเบียน บ้านของคู่สมรส เป็นต้น
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 หลกัฐำนส�ำหรับนติบิคุคล	ได้แก่	บริษทัจ�ำกดั	ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั	

หรือนิติบุคคลอื่น	ๆ	(ต้นฉบับพร้อมส�ำเนำรับรองควำมถูกต้อง)	เช่น

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล

 2. รายงานการประชุมนิติบุคคล

 3. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการหรือผู้มีอ�านาจท�า การแทน

นิติบุคคล

  4. บัตรประจ�าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการหรือผู้มี

อ�านาจท�าการแทนนิติบุคคลพร้อมตราประทับ

  5. หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

 6. ข้อบังคับของนิติบุคคล

 7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและถ้านิติบุคคล (ไทย) นั้นมีนิติบุคคล 

(ไทย) อื่นถือหุ้นอยู่อีกต้องแสดงหลักฐานบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล 

(ไทย) อื่นด้วย 

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำร

 ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานต่างๆเบื้องต้นและ รับบัตรคิวตามล�าดับก่อนหลัง

 ขั้นตอนที่ 2 ยื่นค�าขอ/สอบสวน/ท�าค�าขอและสัญญาหรือบันทึก 

ข้อตกลง/ช�าระเงิน กรณีต้อง มีการประกาศตามกฎหมาย เพิ่มขั้นตอนและ

ระยะเวลา คือ จัดท�าประกาศและส่งประกาศมีก�าหนด 30 วัน หากไม่มี 

ผู้โต้แย้งคัดค้านท�าหนังสือแจ้งผู้ขอมาด�าเนินการเพื่อจดทะเบียน

 ขัน้ตอนที ่3 เจ้าพนกังานท่ีดนิจดทะเบียน และแจกหนงัสอืแสดงสทิธิ์

ในที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และสัญญาให้ผู้ขอ
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ระยะเวลำด�ำเนินกำร 

 กรณีไม่ต้องประกาศ ใช้ระยะเวลาประมาณ 150 นาที   
(ไม่รวมระยะเวลารอรับบริการ)

กรณีต้องประกาศ ใช้ระยะเวลารวม 47 วัน

ค่ำธรรมเนยีม	ค่ำภำษเีงนิได้หัก	ณ	ท่ีจ่ำย	ค่ำภำษธีรุกิจเฉพำะ	และค่ำอำกรแสตมป์ 

ประเภท 	กำรเรียกเก็บ/อัตรำ

ค่าธรรมเนียม - 2 % ของราคาประเมินทุนทรัพย์ - 0.5 % กรณีให้โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน
ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือ ระหว่างคู่สมรส 

ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย - 1 % ของราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ที่สูงกว่า (กรณีนิติบุคคล) - เสีย
อัตราก้าวหน้า โดยค�านวณจากราคาประเมินตามวิธีการที่ก�าหนดในประมวล
รัษฎากร(กรณีบุคคลธรรมดา)

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % (รวมภาษีท้องถิ่น) ของราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ที่สูงกว่า

ค่าอากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาประเมินหรือราคาทุนทรัพย์ที่สูงกว่า
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กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

 ในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
จ�านวน 20 ตัวชี้วัด ซึ่งได้ประเมินตนเองในภาพรวมได้ 4.6143 คะแนน  
โดยยงัคงมตีวัชีว้ดัทีย่งัไม่ทราบผลคะแนน (N/A) คอืตวัชีว้ดัที ่7 ระดบัคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้

มิติภำยนอก	น�้ำหนักร้อยละ	75	
 1.1 ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าผังเมืองรวมจังหวัดแล้วเสร็จตาม
แผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด
 1.2 จ�านวนแบบก่อสร้างท่ีได้ท�าการออกแบบรายละเอียดเพื่อการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าโขง เป็นการวัดการด�าเนินการส�ารวจและ
ออกแบบเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่น�า้โขงตามแนวแม่โขงฝ่ังไทยทีป่ระสบปัญหา
การพังทลายของตลิ่ง
 1.3  ระดบัความส�าเรจ็ในการออกแบบวางผังพืน้ท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน
    1.3.1 ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนชายแดนด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กับการพัฒนาระบบบริหารประจ�าปี พ.ศ. 2558
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    1.3.2 ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
    1.3.3 ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนชายแดนบ้านหนองเอี่ยน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
    1.3.4 ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
    1.3.5 ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ
ชุมชนชายแดนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
 1.4 จ�านวนอาคารภาครฐัประเภทอาคารสงูในเขตกทมและปรมิณฑล
ท่ีได้รับการตรวจสอบ เป็นการวัดจ�านวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูง 
ในเขต กทม. ละปริมณฑล ที่ด�าเนินการตรวจสอบอาคารแล้วเสร็จ
 1.5 จ�านวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดท�าผังเมืองชุมชน
และมีเอกสารประกอบการวางผงั เป็นการวดัจ�านวนผงัเมอืงชมุชนเทศบาลที่
ได้วางและจัดท�าผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง
 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน

มิติภำยใน	น�้ำหนักร้อยละ	25	
 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
   3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
   3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
 4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
 6. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
   6.1 ระดบัความส�าเรจ็ของการจดัท�ารายงานลกัษณะส�าคัญขององค์การ
   6.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ
 7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ของหน่วย
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ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

                                     รอบ ๑๒  เดือน

   หน่วย น�้าหนัก   เกณฑ์การให้คะแนน     ผลการด�าเนินงาน   
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ วัด (ร้อยละ)      ผลการ ค่า คะแนน  
       ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   ด�าเนิน คะแนน ถ่วง

          งาน ที่ได้ น�้าหนัก
มิติภายนอก  (น�้าหนักร้อยละ ๗๕)                         ๕.๐๐๐๐  
การประเมินประสิทธิผล (น�้าหนักร้อยละ ๖๕)                 ๐.๐๐๐๐  
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง    
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ ๗๕)          ๕.๐๐๐๐ 
๑.๑ ระดับความส�าเร็จในการจัดท�าผังเมืองรวมจังหวัด ระดับ ๒๐.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐
แล้วเสร็จตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนด 
๑.๒ จ�านวนแบบก่อสร้างที่ได้ท�าการออกแบบรายละเอียด แบบ ๑๕.๐ ๓๔ ๓๗ ๔๐ ๔๓ ๔๖ ๔๖ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐
เพื่อการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าโขง 
๑.๓ ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที ระดับ (๑๕)
่เฉพาะชุมชนชายแดน                 
๑.๓.๑ ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่ ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐
เฉพาะชุมชนชายแดนด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 
๑.๓.๒ ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่ ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐
เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
๑.๓.๓ ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ระดับ ๓ ๑  ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐
ชุมชนชายแดนบ้านหนองเอี่ยน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
๑.๓.๔ ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่ ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐
เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ 
(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
๑.๓.๕ ระดับความส�าเร็จในการออกแบบวางผังพื้นที่ ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐
เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 
๑.๔ จ�านวนอาคารภาครัฐประเภทอาคารสูงในเขตกทม อาคาร ๑๐.๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐
และปริมณฑลที่ได้รับการตรวจสอบ 
๑.๕ จ�านวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและ ผัง ๑๕.๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๗๕๐๐
จัดท�าผังเมืองชุมชนและมีเอกสารประกอบการวางผัง 
การประเมินคุณภาพ (น�้าหนักร้อยละ๑๐)            
๒. คุณภาพการให้บริการประชาชน  - - - - - - - - - -
(Service Level Agreement : SLA)  หมายเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีตัวชี้วัดนี้      
มิติภายใน (น�้าหนักร้อยละ ๒๕)                 ๓.๔๕๗๓  
การประเมินประสิทธิภาพ (น�้าหนักร้อยละ ๑๕)                 ๓.๗๖๒๒  
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ (๕)                
๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒.๕ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ ๗๘.๗๓ ๒.๒๔๓๓ ๐.๐๕๖๑
๓.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๒.๕ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๗๙.๖๙ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐
๔. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ลดปริมาณ
 การ ใช้ลง
 ร้อยละ ๑๐ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๖๖๕ ๔.๖๖๕๐ ๐.๒๓๓๓
 ของปริมาณ 
 การใช้
 มาตรฐาน 
๕. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐
การพัฒนาองค์การ (น�้าหนักร้อยละ๑๐)          ๓.๐๐๐๐  
๖.  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ (๕)                
๖.๑ ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า ระดับ  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รายงานลักษณะส�าคัญขององค์การ  ๑.๐      ๕  ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐
๖.๒ ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ ๔.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐
๗. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน  ระดับ ๕.๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ N/A ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๕๐๐
ของหน่วยงาน  

																														รวม	 		 ๑๐๐	 		 		 		 		 		 		 		 ๔.๖๑๔๓
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โครงกำรห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี

ควำมเป็นมำ

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีได้ทรงเริม่งานพฒันา

เดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร และทรง

มีคุณูปการหาที่สุดมิได ้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชน 

ในถิน่ทรุกันดารและผูด้้อยโอกาสทัง้หลาย 

โดยในการพฒันาทรงยดึ “คน” เป็นศนูย์กลางการพฒันา ใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ

ยังประโยชน์สุขแก่ประชาชน พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างยาวนาน 

เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 

ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู ้ด้อยโอกาสเหล่านั้นให้มีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้น เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมโยธาธิการและ 

ผังเมือง ได้จัดท�าโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีโดยการจดัท�าห้องสมดุรปูแบบ ตูค้อนเทนเนอร์ เพือ่มอบให้

กับโรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียนห่างไกล จังหวัดละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

 2. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 31 

 

 
โครงการหองสมดุเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรง
เริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทรงมีคุณูปการหาที่สุด
มิไดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและ
ผูดอยโอกาสทั้งหลาย โดยในการพัฒนาทรงยึด “คน” เปนศูนยกลางการ
พัฒนา ใชโรงเรียนเปนฐาน เนนการพัฒนาแบบองครวมใหครอบคลุมมิติ
ตาง ๆ ในการแกไขปญหาและยังประโยชนสุขแกประชาชน พระราชกรณียกิจ
ที่ทรงปฏิบัติอยางยาวนานเปนที่ประจักษในพระปรีชาสามารถ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และ
ผูดอยโอกาสเหลาน้ันใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี กรมโยธาธิการ และผังเมือง  ไดจัดทําโครงการ            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยการจัดทําหองสมุดรูปแบบ                
ตูคอนเทนเนอร เพ่ือมอบใหกับโรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียนหางไกล จังหวัดละ ๑ แหง ทั่วประเทศ  

ความเปนมา 

 ๔. เพ่ือถายทอดองคความรูดานหองสมุดมีชีวิตใหกับผูบริหาร ครู บรรณารักษ และผูดูแล
หองสมุดรูปแบบคอนเทนเนอร 

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชนทองถิ่นทุรกันดาร ไดรับโอกาสในการ
เขาถึงหองสมุดและองคความรูที่ทันสมัยทัดเทียมกับสังคมเมือง 
 ๓. เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดรับโอกาสในการอานหนังสือพระราชนิพนธ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเขาถึงหนังสือและสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสทั้ง     
ที่เปนลิขสิทธ์ิของสํานักงานอุทยานการเรียนรูและอ่ืน ๆ และกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียนรูที่นาสนใจ        
จากการเขามาใชบริการหองสมุดรูปแบบตูคอนเทนเนอร  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการจัดทําหองสมุด มีชีวิต
รูปแบบตูคอนเทนเนอร โดยใชตูคอนเทนเนอรที่ไมใชแลว มาสรางเปน
หองสมุดซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหม (Innovation) มีโครงสรางที่แข็งแรงตามหลัก
วิศกรรมโยธาแลวเสร็จ ชวยลดตนทุนการกอสรางและแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มอบใหกับ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดละ ๑ แหง รวม ๗๖ แหงทั่วประเทศ 

ผลการดําเนินการ 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดบูรณาการการทํางานระหวางกรมโยธาธิการและผังเมือง                      
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ทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการเข้าถึงห้องสมุดและองค์ความรู ้ที่ทันสมัย

ทัดเทียมกับสังคมเมือง

 3. เพ่ือให้นกัเรยีน เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้รับโอกาสในการอ่าน

หนงัสอืพระราชนพินธ์ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

และเข้าถึงหนังสือและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ

ส�านกังานอทุยานการเรยีนรูแ้ละอ่ืน ๆ  และกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน การเรยีน

รู้ที่น่าสนใจ จากการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ 

 4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านห้องสมุดมีชีวิตให้กับผู้บริหาร  

ครู บรรณารักษ์ และผู้ดูแลห้องสมุดรูปแบบคอนเทนเนอร์

ผลกำรด�ำเนินกำร

 กรมโยธาธิการและผังเมือง  

ได้ด�าเนินการจัดท�าห้องสมุดมีชีวิต 

รูปแบบตู ้คอนเทนเนอร ์ 	 โดยใช  ้

ตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ใช้แล้ว	 มำสร้ำง

เป็นห้องสมุดซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมใหม่  

(Innovation) มีโครงสร้างที่แข็งแรง

ตามหลกัวศิกรรมโยธาแล้วเสรจ็ ช่วยลด

ต้นทุนกำรก่อสร ้ำงและแสดงให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 

(Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)	 มอบให้กับโรงเรียน 

ในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 แห่งทั่วประเทศ

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้บูรณาการการท�างานระหว่าง 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กบัส�านกังานอทุยานการเรียนรู้ ส�านกังานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) ได้ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  

โดยส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ ได้ร่วมคิดร่วมให้ความเห็นในการจัดวาง 

ผังพื้นที่ภายใน สนับสนุนหนังสือพระราชนิพนธ์ และสื่อการเรียนรู ้

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 31 

 

 
โครงการหองสมดุเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรง
เริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทรงมีคุณูปการหาที่สุด
มิไดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและ
ผูดอยโอกาสทั้งหลาย โดยในการพัฒนาทรงยึด “คน” เปนศูนยกลางการ
พัฒนา ใชโรงเรียนเปนฐาน เนนการพัฒนาแบบองครวมใหครอบคลุมมิติ
ตาง ๆ ในการแกไขปญหาและยังประโยชนสุขแกประชาชน พระราชกรณียกิจ
ที่ทรงปฏิบัติอยางยาวนานเปนที่ประจักษในพระปรีชาสามารถ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และ
ผูดอยโอกาสเหลาน้ันใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี กรมโยธาธิการ และผังเมือง  ไดจัดทําโครงการ            
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยการจัดทําหองสมุดรูปแบบ                
ตูคอนเทนเนอร เพ่ือมอบใหกับโรงเรียน โดยคัดเลือกโรงเรียนหางไกล จังหวัดละ ๑ แหง ทั่วประเทศ  

ความเปนมา 

 ๔. เพ่ือถายทอดองคความรูดานหองสมุดมีชีวิตใหกับผูบริหาร ครู บรรณารักษ และผูดูแล
หองสมุดรูปแบบคอนเทนเนอร 

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุาร ี
 2. เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชนทองถิ่นทุรกันดาร ไดรับโอกาสในการ
เขาถึงหองสมุดและองคความรูที่ทันสมัยทัดเทียมกับสังคมเมือง 
 ๓. เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดรับโอกาสในการอานหนังสือพระราชนิพนธ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเขาถึงหนังสือและสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสทั้ง     
ที่เปนลิขสิทธ์ิของสํานักงานอุทยานการเรียนรูและอ่ืน ๆ และกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียนรูที่นาสนใจ        
จากการเขามาใชบริการหองสมุดรูปแบบตูคอนเทนเนอร  

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการจัดทําหองสมุด มีชีวิต
รูปแบบตูคอนเทนเนอร โดยใชตูคอนเทนเนอรที่ไมใชแลว มาสรางเปน
หองสมุดซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหม (Innovation) มีโครงสรางที่แข็งแรงตามหลัก
วิศกรรมโยธาแลวเสร็จ ชวยลดตนทุนการกอสรางและแสดงใหเห็นถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มอบใหกับ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดละ ๑ แหง รวม ๗๖ แหงทั่วประเทศ 

ผลการดําเนินการ 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดบูรณาการการทํางานระหวางกรมโยธาธิการและผังเมือง                      
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ เช่น e-book 

เกมส์สร้างสรรค์ และสื่อประเภทมัลติมิเดียต่าง ๆ เพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 

มนีกัเรยีน ประชาชนในพืน้ท่ีมาใช้บรกิารและได้รบัความรู ้ความคดิสร้างสรรค์

และกลบัมาใช้ห้องสมดุอีกเพือ่ค้นคว้า หาความรูใ้หม่ ๆ  ต่อไป อกีทัง้ส�านกังาน

อุทยานการเรียนรู ้  ยังให้ความรู ้และพัฒนาบุคลากรผู ้ดูแลห้องสมุด 

เช่น การคดัเลอืกหนงัสอืและสือ่ การจดักจิกรรมเพ่ือดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และ

การบริหารจัดการเพื่อ ให้ห้องสมุดมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดความยั่งยืนต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร มีห้องสมุดมีชีวิตรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ 

ให้นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ได้ศึกษาหาความรู้ และร่วมกิจกรรม

 2. นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ได้รับองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

 3. โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ
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กับสํานักงานอุทยานการเรียนรู สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  ไดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกัน โดย สํานักงานอุทยานการเรียนรู ได รวมคิดรวมใหความเห็นในการจัดวางผังพ้ืนที่ภายใน 
สนับสนุนหนังสือพระราชนิพนธ และสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสที่เปนลิขสิทธ์ิของสํานักงานอุทยานการเรียนรู 
เชน e-book เกมสสรางสรรค และสื่อประเภทมัลติมิเดียตาง ๆ เพ่ือใหเปนหองสมุดมีชีวิต มีนักเรียน 
ประชาชนในพ้ืนที่มาใชบริการและไดรับความรู ความคิดสรางสรรค และกลับมาใชหองสมุดอีกเพ่ือคนควา         
หาความรูใหม ๆ ตอไป อีกทั้ง สํานักงานอุทยานการเรียนรู ยังใหความรูและพัฒนาบุคลากรผูดูแลหองสมุด 
เชน การคัดเลือกหนังสือและสื่อ การจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือ               
ใหหองสมุดมีการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืนตอไป 

๑. ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร มีหองสมุดมีชีวิตรูปแบบตูคอนเทนเนอร ใหนักเรียน ประชาชน 
ในพ้ืนที่ ไดศึกษาหาความรู และรวมกิจกรรม 

ประโยชนที่ไดรับ 

๒. นักเรียน ประชาชนในพ้ืนที่ไดรับองคความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนแหลงองคความรูดานตาง ๆ 
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กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

1.1	อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงบกต่อประชำกรแสนคน

 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญของงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดยให้

ถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ก�าหนด

ให้จังหวัดจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษ 

ความปลอดภยัทางถนน เพือ่ให้จงัหวดับูรณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ทุกภาคส ่วน จัดท�าแผนปฏิบัติการด ้าน 

ความปลอดภั ยทางถนนระดับจั งหวั ด  

พ.ศ. 2558 – 2559 และด�าเนินการพัฒนา

ระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้การ

ด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัทางถนน มข้ีอมลู

ส�าหรับใช้ในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์

เปรียบเทียบเชิงสถิติ การวางแผน และการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
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   โดยในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2558             
มีการจัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือให
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม          
อยางบูรณาการ โดยมีเปาหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน                
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการจัดต้ังศูนยอํานวยการรวมปองกัน       
และลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ  

                                                                                   

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กับการพัฒนาระบบบริหารประจําป พ.ศ. 2558 

 
 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รัฐบาลไดใ หความสําคัญของงานดานความปลอดภั ยทางถนนโดยใหถือเปนวาระเรงดวนแหงชาติ         
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดกําหนดใหจังหวัดจัดทํา แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับแผนแมบทและแผน
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพ่ือใหจังหวัด บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน จัดทํา
แผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และดําเนินการพัฒนาระบบ
รายงานอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน มีขอมูลสําหรับใชในการบริหาร
จัดการ การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงสถิติ การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร  ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

๑.๑ อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรแสนคน 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 

คลังขอมูลสาธารณภัย คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนศูนยกลางของขอมูลสาธารณภัยเพ่ือให
ผูบริหารหนวยงานภาครัฐและเอกชนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยบูรณาการระบบฐานขอมูลระบบ
พยากรณและระบบเตือนภัย จากหนวยงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  

1.2 ระดับความสําเร็จการบูรณาการระบบการเชื่อมโยงคลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติ 
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   โดยในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2558             
มีการจัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือให
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม          
อยางบูรณาการ โดยมีเปาหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน                
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการจัดต้ังศูนยอํานวยการรวมปองกัน       
และลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ  

                                                                                   

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กับการพัฒนาระบบบริหารประจําป พ.ศ. 2558 
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รัฐบาลไดใ หความสําคัญของงานดานความปลอดภั ยทางถนนโดยใหถือเปนวาระเรงดวนแหงชาติ         
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดกําหนดใหจังหวัดจัดทํา แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับแผนแมบทและแผน
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพ่ือใหจังหวัด บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน จัดทํา
แผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และดําเนินการพัฒนาระบบ
รายงานอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน มีขอมูลสําหรับใชในการบริหาร
จัดการ การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงสถิติ การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร  ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

๑.๑ อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรแสนคน 
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อยางบูรณาการ โดยมีเปาหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน                
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รายงานอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน มีขอมูลสําหรับใชในการบริหาร
จัดการ การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงสถิติ การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร  ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

๑.๑ อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรแสนคน 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 

คลังขอมูลสาธารณภัย คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนศูนยกลางของขอมูลสาธารณภัยเพ่ือให
ผูบริหารหนวยงานภาครัฐและเอกชนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยบูรณาการระบบฐานขอมูลระบบ
พยากรณและระบบเตือนภัย จากหนวยงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  

1.2 ระดับความสําเร็จการบูรณาการระบบการเชื่อมโยงคลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กับการพัฒนาระบบบริหารประจ�าปี พ.ศ. 2558
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 โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 มีการ 

จัดท�าแผนบูรณาการป ้องกันและ 

ลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือให้หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องสามารถจัดท�าแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมอย่างบูรณาการ  

โดยมีเป้าหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการร่วมป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระดับจังหวัดและอ�าเภอ

1.2	 ระดับควำมส�ำเร็จกำรบูรณำกำรระบบกำรเช่ือมโยงคลังข้อมูล

สำธำรณภัยแห่งชำติ

 คลงัข้อมูลสาธารณภยั คอืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ป็นศนูย์กลาง

ของข้อมูลสาธารณภัยเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยบูรณาการระบบฐานข้อมูลระบบพยากรณ์

และระบบเตือนภัย จากหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบบรูณาการ ทัง้ 17 ด้าน ได้แก่ ด้านการแจ้งเตอืนภยั ด้านน�า้ ด้านนวิเคลยีร์

และรังสี ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและนิติวิทยาศาสตร์ ด้านคมนาคม 

ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการศึกษา  

ด้านการบรหิารจัดการ ภยัพบัิต ิด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ด้านการสือ่สาร 

ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการบรจิาค ด้านการเกษตร ด้านการฟ้ืนฟบูรูณะ 

ด้านการต่างประเทศ และด้านความมั่นคง

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 33 

 

   โดยในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2558             
มีการจัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือให
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม          
อยางบูรณาการ โดยมีเปาหมาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน                
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการจัดต้ังศูนยอํานวยการรวมปองกัน       
และลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ  

                                                                                   

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                           
กับการพัฒนาระบบบริหารประจําป พ.ศ. 2558 

 
 

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รัฐบาลไดใ หความสําคัญของงานดานความปลอดภั ยทางถนนโดยใหถือเปนวาระเรงดวนแหงชาติ         
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดกําหนดใหจังหวัดจัดทํา แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับแผนแมบทและแผน
ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน เพ่ือใหจังหวัด บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน จัดทํา
แผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และดําเนินการพัฒนาระบบ
รายงานอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือใหการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน มีขอมูลสําหรับใชในการบริหาร
จัดการ การวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงสถิติ การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหาร  ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

๑.๑ อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรแสนคน 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 

คลังขอมูลสาธารณภัย คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนศูนยกลางของขอมูลสาธารณภัยเพ่ือให
ผูบริหารหนวยงานภาครัฐและเอกชนใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ โดยบูรณาการระบบฐานขอมูลระบบ
พยากรณและระบบเตือนภัย จากหนวยงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  

1.2 ระดับความสําเร็จการบูรณาการระบบการเชื่อมโยงคลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติ 
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 โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานข้อมูลการบริหารจัดการภัยเป็น 4 กลุ่มผู้ใช้งาน คือ

 1. ผู้ใช้งานส่วนกลาง หมายถึง รัฐบาล ที่ต้องมีการก�ากับสาธารณะ

ภัย และกระทรวง ทบวง กรมที่มีหน้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการภัย

 2. ผูใ้ช้งานส่วนภมูภิาค หมายถงึจงัหวดั และหน่วยงานในระดับจงัหวดั 

เช่น จังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย เป็นต้น

 3. นโยบายระดับภูมิภาค 

หมายถงึ หน่วยงานระดบัต่างประเทศ

ต่างๆทีจ่�าเป็นต้องเชือ่มโยงข้อมลู จาก

ประเทศไทย เช่น ภูมิภาคอาเซียน 

หน่วยงานระดบัโลกอย่างสหประชาชาติ 

 4. ประชาชนท่ัวไป ท่ีต้องดู

ข้อมูลข่าวสาร

 นอกจากนี ้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้ศกึษา พัฒนาระบบ

คลังข้อมูลสาธารณภัยระยะที่ 2 ประกอบไปด้วย 1) ระบบการน�าเข้าข้อมูล 

ผ่าน.ETL.(Extract.Transfer.Load)..2) ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย. 

(Disaster Data.Warehouse) 3) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business.

Intelligence.:.BI).. 4) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geometric.Infor-

mation.System) 5) ระบบเว็บเซอร์วิส (Web.Services) 6) ระบบการ

ถ่ายทอดภาพและเสยีงทางอนิเตอร์เนต็.(Streaming.System) 7) ระบบข้อมลู

เพื่อการตัดสินใจภายในห้องบัญชาการ.(War.Room) 8) ระบบเว็บบริการ

ข้อมูลสาธารณภัย.(Web.Site) 9) โปรแกรมประยุกต์ บนโทรศัพท์มือถือและ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Smartphone & Tablet Application)

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 34 

 

      จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557    ดาน
การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอ 6.8 เรื่องแกปญหานํ้าทวมในฤดูฝนทั้งที่ทวมเปนบริเวณกวาง    และ
ทวมเฉพาะพ้ืนที่และปญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งนําความเสียหายและทุกขรอน               มา
ใหแกเกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือหาทางปองกันไมใหเกิดนํ้าทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณนํ้าทวมในป 2554 และหา
วิธีที่จะแกปญหานํ้าทวมเฉพาะพ้ืนที่ใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผล และในภาวะภัยแลงไมเกิดปญหา         การ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 

ทั้ง ๑๗ ดาน ไดแก ดานการแจงเตือนภัย ดานนํ้า ดานนิวเคลียรและรังสี ดานการพิสูจนเอกลักษณบุคคลและ
นิติวิทยาศาสตร  ดานคมนาคม ดานฐานขอมูลและสารสนเทศ ดานเช้ือเพลิงและพลังงาน ดานการศึกษา        
ดานการบริหารจัดการ  ภัยพิบัติ ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานการสื่อสาร ดานการประชาสัมพันธ          
ดานการบริจาค ดานการเกษตร ดานการฟนฟูบูรณะ ดานการตางประเทศ และดานความมั่นคง 

 
โดยแบงกลุมผูใชงานขอมูลการบริหารจัดการภัย

เปน ๔ กลุมผูใชงาน คือ 
1. ผูใชงานสวนกลาง หมายถึง  รฐับาล              

ที่ตองมีการกํากับสาธารณะภัย และกระทรวง ทบวง 
กรมที่มีหนาที่ตองเกี่ยวของกับการจัดการภัย 

2. ผูใชงานสวนภูมิภาค หมายถึงจังหวัด และ
หนวยงานในระดับจังหวัด เชนจังหวัด องคกรปกครอง
ทองถิ่น ภาคีเครือขาย เปนตน 

3. นโยบายระดับภูมิภาค หมายถึง หนวยงาน
ระดับตางประเทศ ตางๆทีจ่าํเปนตองเช่ือมโยงขอมลู           
จากประเทศไทย เชน ภูมิภาคอาเซียน หนวยงานระดับโลกอยางสหประชาชาติ  

4. ประชาชนทั่วไป ที่ตองดูขอมูลขาวสาร 
 นอกจากน้ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดศึกษา พัฒนาระบบคลังขอมูลสาธารณภัยระยะที่ 2    

ประกอบไปดวย ๑) ระบบการนําเขาขอมูลผาน.ETL.(Extract.Transfer.Load)..๒) ระบบคลังขอมูลสาธารณภัย.
(Disaster Data.Warehouse) ๓) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business.Intelligence.:.BI)..๔) ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geometric.Information.System) ๕) ระบบเว็บเซอรวิส (Web.Services) ๖) ระบบการ
ถายทอดภาพและเสยีงทางอินเตอรเน็ต .(Streaming.System) ๗) ระบบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจภายในหอง
บัญชาการ .(War.Room) ๘) ระบบเว็บบริการขอมูลสาธารณภัย .(Web.Site) ๙) โปรแกรมประยุกต             
บนโทรศพัทมอืถอืและคอมพิวเตอรแบบพกพา (Smartphone & Tablet Application) 

 

1.3 รอยละความสําเร็จตามโครงการฟนฟูบูรณะแหลงน้ําเดิมเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและ
อุทกภัย และโครงการปองกันและลดผลกระทบจากน้ําทวม น้ําปาไหลหลากและโคลนถลมโดยใชโครงสราง              
ที่ดําเนินการโดยวิธีทําเอง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 
 
 
 

                                     
 ปงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภั ยไดจัดทําโครงการฟนฟูบูรณะแหลงนํ้าเดิม
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย และโครงการปองกันและลดผลกระทบจากนํ้าทวม นํ้าปาไหล
หลากและโคลนถลม โดยใชโครงสราง ซึ่งเปนโครงการที่สอดคลองกับคําแถลงนโยบายดังกลาว และเปน
โครงการภายใตยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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1.3	 ร้อยละควำมส�ำเร็จตำมโครงกำรฟื้นฟูบูรณะแหล่งน�้ำเดิมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย	 และโครงกำรป้องกันและลดผลกระ
ทบจำกน�้ำท่วม	น�้ำป่ำไหลหลำกและโคลนถล่มโดยใช้โครงสร้ำง	ที่ด�ำเนิน
กำรโดยวิธีท�ำเอง	ปีงบประมำณ	พ.ศ.2558	ที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
 จากค�าค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้จดัท�าโครงการฟ้ืนฟบูรูณะ
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จากน�้าท่วม น�้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม โดย 
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แผนงานฟ้ืนฟ ูป้องกนั และจดัการภยัพบิติั 
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อุทกภยั และโครงการป้องกนั และลดผลกระทบจากน�า้ท่วม น�า้ป่าไหลหลาก
และโคลนถล่มโดยใช้โครงสร้างที่ด�าเนินการทั้งหมด 49 โครงการ

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 35 

 

แผนงานฟนฟู ปองกัน และจัดการภัยพิบัติ ใน 2 ผลผลิตคือ มาตรการ   การปองกัน  และเตือนภัยจาก         
สาธารณภัย และใหการบรรเทา และฟนฟู บูรณะโครงสรางพ้ืนฐานหลังภัยพิบัติผานพนไปแลว โครงการฟนฟู
บูรณะแหลงนํ้าเดิมเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย และโครงการปองกัน และลดผลกระทบ
จากนํ้าทวม นํ้าปาไหลหลากและโคลนถลมโดยใชโครงสรางที่ดําเนินการทั้งหมด ๔๙ โครงการ 
 
 
 
 
                                           
 

 

1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
อนุมัติ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ    
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว และเพ่ือใหจังหวัดและอําเภอ     
มีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรอบแนวทาง
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63รายงานประจำาปี 2558

1.4	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรจัดท�ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยแห่งชำติ	พ.ศ.	2558
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เรียบร้อยแล้ว และ 
เพือ่ให้จงัหวดัและอ�าเภอมแีผนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภัยเป็นกรอบแนวทางการ 
บรูณาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบั
พ้ืนที่ของทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2558  

 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ จึงสั่งการให้จังหวัด 
ด�าเนนิการจดัท�า “แผนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558”.ตามแนวทาง
จัดท�าแผน/เค้าโครงแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 และ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดส่ง
ต้นแบบแผนปฏบิติัการในการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ทกุจงัหวัด เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด�าเนนิการปรบัปรงุหรอืทบทวนแผนปฏิบัตกิาร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางภายใต้
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวทางภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
อนุมัติ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ    
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว และเพ่ือใหจังหวัดและอําเภอ     
มีแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนกรอบแนวทาง
การบูรณาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่     
ของทุกภาคสวน และสอดคลองกับแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
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แผนงานฟนฟู ปองกัน และจัดการภัยพิบัติ ใน 2 ผลผลิตคือ มาตรการ   การปองกัน  และเตือนภัยจาก         
สาธารณภัย และใหการบรรเทา และฟนฟู บูรณะโครงสรางพ้ืนฐานหลังภัยพิบัติผานพนไปแลว โครงการฟนฟู
บูรณะแหลงนํ้าเดิมเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและอุทกภัย และโครงการปองกัน และลดผลกระทบ
จากนํ้าทวม นํ้าปาไหลหลากและโคลนถลมโดยใชโครงสรางที่ดําเนินการทั้งหมด ๔๙ โครงการ 
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1.5	 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำรตำมควำมตกลง

อำเซียนว่ำด้วยกำรจัดกำรภัยพิบัติและกำรตอบโต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน	

(ASEAN	Agreement on Disaster Management	and Emergency	

Response	:	AADMER)	สู่กำรปฏิบัติในระดับประเทศ

   ประเทศไทยก� าลั ง เข ้ าสู ่

ประชาคมอาเซียนและจะต้องมี

การด�าเนินการตามพันธกรณี

ต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้ภายไต้กรอบ

ความร่วมมืออาเซียน ซึ่งรวม 

ถึงการด�าเนินการตาม ADDMER 

อย ่างเป ็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  

ปีนี้ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน อีกทั้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีความตระหนักและมีการด�าเนินการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างชัดเจนท�าให้เป็นโอกาสท่ีดีในการสร้างความเข้าใจ และผลักดันให ้

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการตาม ADDMER โดยใช้กลไก

ของคณะกรรมการด�าเนินการตาม ADDMER แห่งชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเตรยีมความพร้อมหน่วยงานเครอืข่ายในด้านการจดัภยัพบิติัของอาเซียน

 โดยมีการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการตามความตกลงอาเซียน

ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ กรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการจัดท�ากลไกขับเคล่ือน 

ADDMER ระดับชาติ และกรอบแผนงานทิศทางการขับเคลื่อนงาน  

(Roadmap) ตามพันธกรณีภายใต้ตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการ

ภัยพิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2558

 
รายงานประจําป (Annual Report) หนา 36 

 

ประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมอาเซียนและจะตองมีการ
ดําเนินการตามพันธกรณีตางๆที่ไดตกลงไวภายใตกรอบความรวมมือ
อาเซียน ซึ่งรวมถึงการดําเนินการตาม . AADMER.อยางเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ปน้ีประเทศไทยจึงตองเตรียมความพรอมในทุกดาน อีกทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความตระหนักและมีการดําเนินการ             
เพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจนทําใหเปนโอกาสที่ดี         
ในการสรางความเขาใจ และผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการดําเนินการตาม .AADMER.โดยใชกลไกของคณะกรรมการ
ดําเนินการตาม AADMER แหงชาติใหบรรลุวัตถุประสงคและเตรียม
ความพรอมหนวยงานเครือขายในดานการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน 

 

1.5 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและ
การตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 
Response : AADMER) สูการปฏิบัติในระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        โดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามความตกลง
อาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘       
ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ คณะกรรมการ ฯ         
มีมติเห็นชอบการจัดทํากลไกขับเคลื่อน AADMER ระดับชาติ และ
กรอบแผนงานทิศทางการขับเคลื่อนงาน . (Roadmap).ตาม
พันธกรณีภายใตตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติ
และการตอบโตสถานการณฉุกเฉินแหงชาติประจําป พ.ศ.๒๕๕๘-

  ซึ่งตอมาไดมีคําสั่งแตงต้ัง คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติ          
และการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีองคประกอบคณะทํางาน๓ ดาน ไดแก๑) ดานการประเมินความเสี่ยง         
แจงเตือนภัย การปองกันและลดผลกระทบ๒) ดานการเตรียมความพรอมและการตอบโตสถานการณภัยพิบัติฉุกเฉิน                     
และ ๓) ดานการฟนฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัยพิบัติ โดยมีการประชุมคณะทํางานทั้ง 3 คณะ  
 ทั้งน้ีผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อน AADMER ของ
ประเทศของไทยในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒๖ ระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และการประชุมคณะทํางานภายใต คณะกรรมการจัดการภัย
พิบติัอาเซยีน.(ASEAN.Committee.on.Disaster.Management.:.ACDM).ดานการปองกันและลดผลกระทบครั้งที่ ๔  
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
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ซึ่งต่อมาได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง

คณะท�างานเพื่อด�าเนินการ

ตามความตกลงอาเซียนว่า

ด้วยการจดัการภยัพบัิตแิละ

ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ซึ่ งมี องคฺประกอบคณะ

ท�างาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) 

ด้านการประเมนิความเสีย่ง

แจ้งเตือนภัย การป้องกันและลดผลกระทบ 2) ด้านการเตรียมความพร้อม

และการตอบโต้สถานะการณ์ภยัพบัิตฉิกุเฉนิและ 3) ด้านการฟ้ืนฟบูรูณะภาย

หลังการเกิดภัยพิบัติ โดยมีการประชุมคณะท�างานทั้ง 3 คณะ

 ทั้งนี้ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้น�าเสนอรายงาน

ผลการด�าเนินการขับเคลื่อน AADMER ของประเทศไทยในการประชุม 

คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่  26 ระหว่าง 

วันที่ 21-23 เมษายน 2558 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาราจักรกัมพูชา และ 

การประชุมคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติอาเซียน  

(ASEAN Committee on Disaster Management : ACDM) ด้านการป้องกนั

และลดผลกระทบครัง้ที ่4 ในวนัที ่2 กนัยายน 2558 ณ กรงุเทพฯ ประเทศไทย
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ดําเนินการตามพันธกรณีตางๆที่ไดตกลงไวภายใตกรอบความรวมมือ
อาเซียน ซึ่งรวมถึงการดําเนินการตาม . AADMER.อยางเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น ปน้ีประเทศไทยจึงตองเตรียมความพรอมในทุกดาน อีกทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความตระหนักและมีการดําเนินการ             
เพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางชัดเจนทําใหเปนโอกาสที่ดี         
ในการสรางความเขาใจ และผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการดําเนินการตาม .AADMER.โดยใชกลไกของคณะกรรมการ
ดําเนินการตาม AADMER แหงชาติใหบรรลุวัตถุประสงคและเตรียม
ความพรอมหนวยงานเครือขายในดานการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน 

 

1.5 ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและ
การตอบโตสถานการณฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 
Response : AADMER) สูการปฏิบัติในระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        โดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามความตกลง
อาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘       
ณ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ คณะกรรมการ ฯ         
มีมติเห็นชอบการจัดทํากลไกขับเคลื่อน AADMER ระดับชาติ และ
กรอบแผนงานทิศทางการขับเคลื่อนงาน . (Roadmap).ตาม
พันธกรณีภายใตตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติ
และการตอบโตสถานการณฉุกเฉินแหงชาติประจําป พ.ศ.๒๕๕๘-

  ซึ่งตอมาไดมีคําสั่งแตงต้ัง คณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติ          
และการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งมีองคประกอบคณะทํางาน๓ ดาน ไดแก๑) ดานการประเมินความเสี่ยง         
แจงเตือนภัย การปองกันและลดผลกระทบ๒) ดานการเตรียมความพรอมและการตอบโตสถานการณภัยพิบัติฉุกเฉิน                     
และ ๓) ดานการฟนฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัยพิบัติ โดยมีการประชุมคณะทํางานทั้ง 3 คณะ  
 ทั้งน้ีผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อน AADMER ของ
ประเทศของไทยในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ ๒๖ ระหวางวันที่  ๒๑ – ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และการประชุมคณะทํางานภายใต คณะกรรมการจัดการภัย
พิบติัอาเซยีน.(ASEAN.Committee.on.Disaster.Management.:.ACDM).ดานการปองกันและลดผลกระทบครั้งที่ ๔  
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
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ผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ผลกำรปฏิบัติตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 
(Public	Sector	Management	Quality	Award	:	PMQA)

	 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ  

ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 

ด�าเนินการครอบคลุมบทบาทภารกิจใน 3 ด้าน ดังนี้ คือ 

 ด้ำนหน่วยนโยบำย ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายจัดท�าแผนแม่บท 

พฒันาระบบ ก�าหนดมาตรการและมาตรฐานกลางในการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบ แนวทางการ

ปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ด้ำนอ�ำนวยกำร ท�าหน้าที่อ�านวยการ ก�ากับ สั่งการ และประสาน

การปฏิบตัด้ิานการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพือ่ให้การบรหิารจดัการ

สาธารณภัยของประเทศเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 ด้ำนหน่วยปฏิบัติกำร มีหน่วยเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์และเครือ่งจกัรกลด้านสาธารณภัย โดยมหีน่วยปฏบิตัริะดบัพืน้ที ่ดงันี้

 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18 

 •  ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด 76 จังหวัด

 • ส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัสาขา 30 สาขา 

ใน 16 จังหวัด 

 ในปัจจุบันภัยพิบัติทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ 

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์กู ้ภัยท่ีน�าเข้า 

จากต่างประเทศซึง่มรีาคาค่อนข้างสงู ดงันัน้เพือ่เป็นการช่วยรฐับาลประหยดั

งบประมาณในการจดัหาอปุกรณ์ เครือ่งมอืกูภ้ยัจากต่างประเทศ กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางในการด�าเนินงานด้านการ
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ท�าการคิดค้น วิจัย ศึกษา พร้อมจัดท�า
เครื่องมือกู้ภัยประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภทภัย 
และเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพสงูเทยีบเท่าเครือ่งมอืทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ และ
มีราคาต้นทุนต�่าโดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
 1.	 กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและคณะกองทุนฮอนด้ำ
เคียงข้ำงไทย	 ภำยใต้มูลนิธิฮอนด้ำ	 ประเทศไทยน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม
ถวำยเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่ำง	 แด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 
สยำมบรมรำชกุมำรี	 เพื่อทรงพระรำชทำนให้โรงพยำบำล	และหน่วยงำน	
ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ	เมื่อวันที่	25	มีนำคม	2557

 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม่อมให ้
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  
สยามบรมราชกมุารี เสด็จลงแทนพระองค์ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�าหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมคณะกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้า
ประเทศไทย และคณะผู้บริหารของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชุดเครื่องมือกู้ภัย
ประเภท ตดัถ่าง จ�านวน 20 ชดุ ซึง่ด�าเนนิการศกึษาวจิยัและพฒันานวตักรรม  
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การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) 

 
 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ดําเนินการครอบคลุมบทบาทภารกิจใน 3 ดาน ดังน้ี คือ  
 ดานหนวยนโยบาย  ทําหนาที่กําหนดนโยบายจัดทําแผนแมบท พัฒนาระบบ กําหนดมาตรการและ
มาตรฐานกลางในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีกรอบ           
แนวทางการปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานอํานวยการ  ทําหนาที่อํานวยการ กํากับ สั่งการ และประสานการปฏิบัติดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ดานหนวยปฏิบัติการ

• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18  

 มีหนวยเผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ        
ซึ่งมีความพรอมดานบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรกลดานสาธารณภัย โดยมีหนวยปฏิบัติระดับพ้ืนที่ 
ดังน้ี 

•   สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด 76 จังหวัด 

• สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา 30 สาขา ใน 16 จังหวัด  

 ใน ปจจุบันภัยพิบัติทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการชวยเหลือผูประสบภัย
จาํเปนตองใชเครื่องมือ อุปกรณกูภัยที่นําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคา คอนขาง สงู ดังน้ันเพ่ือเปนการชวย
รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือกูภัย จากตางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในฐานะหนวยงานกลางในการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดทําการคิดคน 
วิจัย ศึกษา พรอม จัดทําเครื่องมือกูภัยประเภทตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับการใชงานในแตละประเภทภัย  และ
เพ่ือ ใหมีประสิทธิภาพสูงเทียบเทาเครื่องมือที่นําเขาจากตางประเทศ และมีราคา ตนทุนตํ่า โดยมผีลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะกองทุนฮอนดาเคียงขางไทย ภายใตมูลนิธิฮอนดา        
ประเทศไทยนอมเกลานอมกระหมอมถวายเครือ่งมือกูภยัประเภทตัดถาง แดสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชทานใหโรงพยาบาล และหนวยงาน ในการชวยเหลือผูประสบ
อุบัติเหตุ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
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การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) 

 
 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ดําเนินการครอบคลุมบทบาทภารกิจใน 3 ดาน ดังน้ี คือ  
 ดานหนวยนโยบาย  ทําหนาที่กําหนดนโยบายจัดทําแผนแมบท พัฒนาระบบ กําหนดมาตรการและ
มาตรฐานกลางในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีกรอบ           
แนวทางการปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานอํานวยการ  ทําหนาที่อํานวยการ กํากับ สั่งการ และประสานการปฏิบัติดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ดานหนวยปฏิบัติการ

• ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 18  

 มีหนวยเผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ        
ซึ่งมีความพรอมดานบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรกลดานสาธารณภัย โดยมีหนวยปฏิบัติระดับพ้ืนที่ 
ดังน้ี 

•   สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด 76 จังหวัด 

• สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสาขา 30 สาขา ใน 16 จังหวัด  

 ใน ปจจุบันภัยพิบัติทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการชวยเหลือผูประสบภัย
จําเปนตองใชเครื่องมือ อุปกรณกูภัยที่นําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคา คอนขาง สงู ดังน้ันเพ่ือเปนการชวย
รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือกูภัย จากตางประเทศ กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในฐานะหนวยงานกลางในการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงไดทําการคิดคน 
วิจัย ศึกษา พรอม จัดทําเครื่องมือกูภัยประเภทตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับการใชงานในแตละประเภทภัย  และ
เพ่ือ ใหมีประสิทธิภาพสูงเทียบเทาเครื่องมือที่นําเขาจากตางประเทศ และมีราคา ตนทุนตํ่า โดยมผีลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

 ๑. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะกองทุนฮอนดาเคียงขางไทย ภายใตมูลนิธิฮอนดา        
ประเทศไทยนอมเกลานอมกระหมอมถวายเครือ่งมือกูภยัประเภทตัดถาง แดสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชทานใหโรงพยาบาล และหนวยงาน ในการชวยเหลือผูประสบ
อุบัติเหตุ เม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ 
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กองทุนฮอนดาเคียงขางไทย ภายใตมูลนิธิฮอนดาประเทศไทย และ
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พระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายชุดเครื่องมือกูภัยประเภท        
ตัดถาง จํานวน ๒๐ ชุด ซึ่งดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) เครื่องมือกูภัย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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 ๒. การสรางเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) โดยกลุมโรงงานเครื่องจักรกลไปดําเนินการ
ผลิตประกอบดวย โครงการยอยจํานวน ๔ โครงการ ไดแก 
  
         

(1) โครงการวิจัยชุดเครื่องเจาะทําลาย (แบบใชลม) 
ผลการดําเนินงาน

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ .(Model) เคร่ืองเจาะทาํลาย (แบบใชลม)          
เจาะกระแทกโดยใชลมอัดแบบใชงานทันที เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และประหยัดเวลา 

  

 
 
 
 
 
 

    

         

(2) โครงการวิจัยชุดเครื่องตัด-ถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา)  

ผลการดําเนินงาน

 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ ( Model) เครื่อง        
ตัดถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา) ใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และประหยัดเวลา 
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(Innovation) เครื่องมือกู ้ภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ร่วมมือกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้า ประเทศไทย 
ด�าเนินการผลิตส�าหรับทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลเวียงสา อ.เวียงสา 
จ.น่าน และโรงพยาบาลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ แห่งละ 1 ชุด และ
ส�าหรับพระราชทานให้หน่วยงานอื่นเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ  
โดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัย
 2.	 กำรสร้ำงเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบ	 (Model)	 โดย 
กลุ่มโรงงำนเครื่องจักรกลไปด�ำเนินกำรผลิตประกอบด้วย	 โครงกำรย่อย
จ�ำนวน	4	โครงกำร	ได้แก่
   (1) โครงการวิจัยชุดเครื่องเจาะท�าลาย (แบบใช้ลม)
    ผลกำรด�ำเนินงำน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
เครือ่งต้นแบบ.(Model) เคร่ืองเจาะท�าลาย (แบบใช้ลม) เจาะกระแทกโดยใช้ลมอดั
แบบใช้งานทนัท ีเกดิความรวดเรว็ในการปฏบิตังิานในพ้ืนท่ีและประหยดัเวลา

 

 (2) โครงการวิจัยชุดเครื่องตัด-ถ่างอเนกประสงค์พร้อมใช้งานทันที 
(แบบไฟฟ้า) 
    ผลกำรด�ำเนินงำน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
เครือ่งต้นแบบ (Model) เครือ่ง ตดัถ่างอเนกประสงค์พร้อมใช้งานทนัท ี(แบบ
ไฟฟ้า) ให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และประหยัดเวลา
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กองทุนฮอนดาเคียงขางไทย ภายใตมูลนิธิฮอนดาประเทศไทย และ
คณะผูบริหารของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เฝาทูลละออง
พระบาท นอมเกลานอมกระหมอมถวายชุดเครื่องมือกูภัยประเภท        
ตัดถาง จํานวน ๒๐ ชุด ซึ่งดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) เครื่องมือกูภัย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดรวมมือกับกองทุนฮอนดาเคียงขางไทย ภายใตมูลนิธิฮอนดา         
ประเทศไทย ดําเนินการผลิตสําหรับทรงพระราชทานใหแกโรงพยาบาล
เวียงสา อ.เวียงสา จ.นาน และโรงพยาบาลรองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร แหงละ ๑ ชุด และสําหรับ
พระราชทานใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ โดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัย 
  
 ๒. การสรางเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) โดยกลุมโรงงานเครื่องจักรกลไปดําเนินการ
ผลิตประกอบดวย โครงการยอยจํานวน ๔ โครงการ ไดแก 
  
         

(1) โครงการวิจัยชุดเครื่องเจาะทําลาย (แบบใชลม) 
ผลการดําเนินงาน

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ .(Model) เครือ่งเจาะทาํลาย (แบบใชลม)          
เจาะกระแทกโดยใชลมอัดแบบใชงานทันที เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และประหยัดเวลา 

  

 
 
 
 
 
 

    

         

(2) โครงการวิจัยชุดเครื่องตัด-ถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา)  

ผลการดําเนินงาน

 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ ( Model) เครื่อง        
ตัดถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา) ใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และประหยัดเวลา 
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ประเทศไทย ดําเนินการผลิตสําหรับทรงพระราชทานใหแกโรงพยาบาล
เวียงสา อ.เวียงสา จ.นาน และโรงพยาบาลรองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร แหงละ ๑ ชุด และสําหรับ
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 ๒. การสรางเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) โดยกลุมโรงงานเครื่องจักรกลไปดําเนินการ
ผลิตประกอบดวย โครงการยอยจํานวน ๔ โครงการ ไดแก 
  
         

(1) โครงการวิจัยชุดเครื่องเจาะทําลาย (แบบใชลม) 
ผลการดําเนินงาน

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ .(Model) เคร่ืองเจาะทาํลาย (แบบใชลม)          
เจาะกระแทกโดยใชลมอัดแบบใชงานทันที เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และประหยัดเวลา 

  

 
 
 
 
 
 

    

         

(2) โครงการวิจัยชุดเครื่องตัด-ถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา)  

ผลการดําเนินงาน

 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ ( Model) เครื่อง        
ตัดถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันท ี(แบบไฟฟา) ใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และประหยัดเวลา 
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ตัดถาง จํานวน ๒๐ ชุด ซึ่งดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(Innovation) เครื่องมือกูภัย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดรวมมือกับกองทุนฮอนดาเคียงขางไทย ภายใตมูลนิธิฮอนดา         
ประเทศไทย ดําเนินการผลิตสําหรับทรงพระราชทานใหแกโรงพยาบาล
เวียงสา อ.เวียงสา จ.นาน และโรงพยาบาลรองกวาง อ.รองกวาง จ.แพร แหงละ ๑ ชุด และสําหรับ
พระราชทานใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ โดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัย 
  
 ๒. การสรางเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) โดยกลุมโรงงานเครื่องจักรกลไปดําเนินการ
ผลิตประกอบดวย โครงการยอยจํานวน ๔ โครงการ ไดแก 
  
         

(1) โครงการวิจัยชุดเครื่องเจาะทําลาย (แบบใชลม) 
ผลการดําเนินงาน

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ .(Model) เคร่ืองเจาะทาํลาย (แบบใชลม)          
เจาะกระแทกโดยใชลมอัดแบบใชงานทันที เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และประหยัดเวลา 

  

 
 
 
 
 
 

    

         

(2) โครงการวิจัยชุดเครื่องตัด-ถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา)  

ผลการดําเนินงาน

 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ ( Model) เครื่อง        
ตัดถางอเนกประสงคพรอมใชงานทันที (แบบไฟฟา) ใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และประหยัดเวลา 
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  (3)  โครงการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือกู้ภัยอเนกประสงค์ 
(เครื่องตัด เครื่องถ่าง และเครื่องค�้ายัน)
      ผลกำรด�ำเนินงำน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
เครื่องต้นแบบ.(Model) เครื่องมือกู้ภัยอเนกประสงค์ (เครื่องตัด เครื่องถ่าง 
และเครื่องค�้ายัน) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และพัฒนาให้มีน�้าหนักเบาขึ้น

เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

  (4)  โครงการวิจัยการศึกษาระเบียบข้อบังคับและความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มมาตรการการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิจัยความเป็นไปได้ ด้านกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อก�าหนดแนวทางให้กลุ่มโรงงานเคร่ืองจักรกล ผลิต

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัย สนับสนุน ช่วยเหลือ หน่วยงานของ

ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 40 

 

 (3) โครงการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือกูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) 
    ผลการดําเนินงาน

 
 
 
 
 
 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ.( Model) เครื่องมือ
กูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนาใหมีนํ้าหนัก
เบาข้ึนเพ่ือสะดวกตอการปฏิบตังิาน 

      

  

(4) โครงการวิจัยการศึกษาระเบียบขอบังคับและความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน                      
เพ่ือเพ่ิมมาตรการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และวิจัยความเปนไปได ดานกฎหมาย                      
ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือกําหนดแนวทางใหกลุมโรงงานเครื่องจักรกล ผลิต
เครื่องมือที่ใชในการจัดการสาธารณภัย สนับสนุน ชวยเหลือ หนวยงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 ๓. โครงการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ในป พ.ศ. 2558  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดทํา โครงการวิจัยและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ( Innovation).การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
โครงการยอยจํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
  (1) โครงการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ระดับภาคสนาม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดไปสูการใชงานไดจริง 
  (2) โครงการนวัตกรรมเครื่องจําลองแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ .
(Mobile.Earthquake Simulator) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องจําลอง
แผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake Simulator)  
     (3) โครงการศึกษาจัดทําหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบรถยนตหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ใหมีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแสดงเอกลักษณของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รายงานประจําป (Annual Report) หนา 40 

 

 (3) โครงการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือกูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) 
    ผลการดําเนินงาน

 
 
 
 
 
 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ.( Model) เครื่องมือ
กูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนาใหมีนํ้าหนัก
เบาขึน้เพ่ือสะดวกตอการปฏิบติังาน 

      

  

(4) โครงการวิจัยการศึกษาระเบียบขอบังคับและความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน                      
เพ่ือเพ่ิมมาตรการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และวิจัยความเปนไปได ดานกฎหมาย                      
ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือกําหนดแนวทางใหกลุมโรงงานเครื่องจักรกล ผลิต
เครื่องมือที่ใชในการจัดการสาธารณภัย สนับสนุน ชวยเหลือ หนวยงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 ๓. โครงการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ในป พ.ศ. 2558  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดทํา โครงการวิจัยและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ( Innovation).การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
โครงการยอยจํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
  (1) โครงการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ระดับภาคสนาม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดไปสูการใชงานไดจริง 
  (2) โครงการนวัตกรรมเครื่องจําลองแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ .
(Mobile.Earthquake Simulator) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องจําลอง
แผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake Simulator)  
     (3) โครงการศึกษาจัดทําหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบรถยนตหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ใหมีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแสดงเอกลักษณของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 40 

 

 (3) โครงการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือกูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) 
    ผลการดําเนินงาน

 
 
 
 
 
 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ.( Model) เครื่องมือ
กูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนาใหมีนํ้าหนัก
เบาขึน้เพ่ือสะดวกตอการปฏิบตังิาน 

      

  

(4) โครงการวิจัยการศึกษาระเบียบขอบังคับและความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน                      
เพ่ือเพ่ิมมาตรการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และวิจัยความเปนไปได ดานกฎหมาย                      
ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือกําหนดแนวทางใหกลุมโรงงานเครื่องจักรกล ผลิต
เครื่องมือที่ใชในการจัดการสาธารณภัย สนับสนุน ชวยเหลือ หนวยงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 ๓. โครงการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ในป พ.ศ. 2558  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดทํา โครงการวิจัยและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ( Innovation).การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
โครงการยอยจํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
  (1) โครงการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ระดับภาคสนาม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดไปสูการใชงานไดจริง 
  (2) โครงการนวัตกรรมเครื่องจําลองแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ .
(Mobile.Earthquake Simulator) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องจําลอง
แผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake Simulator)  
     (3) โครงการศึกษาจัดทําหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบรถยนตหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ใหมีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแสดงเอกลักษณของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 40 

 

 (3) โครงการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือกูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) 
    ผลการดําเนินงาน

 
 
 
 
 
 

 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเครื่องตนแบบ.( Model) เครื่องมือ
กูภัยอเนกประสงค (เครื่องตัด เครื่องถาง และเครื่องค้ํายัน) ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนาใหมีนํ้าหนัก
เบาขึน้เพ่ือสะดวกตอการปฏิบตังิาน 

      

  

(4) โครงการวิจัยการศึกษาระเบียบขอบังคับและความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน                      
เพ่ือเพ่ิมมาตรการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และวิจัยความเปนไปได ดานกฎหมาย                      
ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือกําหนดแนวทางใหกลุมโรงงานเครื่องจักรกล ผลิต
เครื่องมือที่ใชในการจัดการสาธารณภัย สนับสนุน ชวยเหลือ หนวยงานของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 ๓. โครงการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ในป พ.ศ. 2558  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดทํา โครงการวิจัยและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ( Innovation).การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 
โครงการยอยจํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
  (1) โครงการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ระดับภาคสนาม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณตนแบบ ( Model) ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดไปสูการใชงานไดจริง 
  (2) โครงการนวัตกรรมเครื่องจําลองแรงสั่นสะเทือนแผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ .
(Mobile.Earthquake Simulator) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องจําลอง
แผนดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake Simulator)  
     (3) โครงการศึกษาจัดทําหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบรถยนตหองสาธิตการเกิดแผนดินไหวตนแบบ ใหมีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแสดงเอกลักษณของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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 3.	 โครงกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม 

กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปี	พ.ศ.	2558

  ในปี พ.ศ. 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดท�า

โครงการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Innovation). 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2558 ประกอบด้วย โครงการย่อย

จ�านวน 3 โครงการ ดังนี้

  (1) โครงการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบ 

(Model) ระดบัภาคสนาม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมวีตัถปุระสงค์ 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบ (Model) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ไปสู่การใช้งานได้จริง

  (2) โครงการนวัตกรรมเครื่องจ�าลองแรงส่ันสะเทือนแผ่นดินไหว

แบบเคลื่อนที่.(Mobile.Earthquake Simulator) ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2558 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างเครือ่งจ�าลองแผ่นดินไหวแบบเคล่ือนท่ี 

(Mobile Earthquake Simulator) 

   (3) โครงการศึกษาจัดท�าห้องสาธิตการเกิดแผ่นดินไหวต้นแบบ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบรถยนต ์

ห้องสาธิตการเกิดแผ่นดินไหวต้นแบบ ให้มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 

แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งแสดงเอกลักษณ์ของ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกับกำร

พัฒนำระบบบริหำรประจ�ำปี	พ.ศ.	2558
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ	

พ.ศ.	2558

 ในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 มิติภำยนอก	(น�้ำหนักร้อยละ	:	75)	ประกอบด้วย 

 1.1 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิ

มาตรฐานการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดกระทรวง) 

 1.2 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง

 1.3 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท�าและอนุมัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบบญัชคีอมพวิเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

 1.4 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีน่�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 1.5 ระดับความส�าเร็จในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุนการด�าเนินงานสวัสดิการชุมชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับการพัฒนาระบบบริหารประจ�าปี พ.ศ. 2558
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  มิติภำยใน	(น�้ำหนัก	:	ร้อยละ	25)	ประกอบด้วย

  3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

    3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน

    3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม

  4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

  5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

  6.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะส�าคัญ 

ขององค์การ

  6.2  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ

  7.   ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงาน
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ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

ตัวช้ีวัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หนวยวัด นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดาํเนินงาน 

คาคะแนน คะแนน 

ถวงนํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

มิติภายนอก (นํ้าหนัก : รอยละ 75) 
ดานการประเมินประสิทธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 75) 
1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวง / ตัวช้ีวัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) / และตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม (นํ้าหนัก 
: รอยละ 75) 
1.1 รอยละขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่ผานเกณฑ 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ (ตัวช้ีวัดกระทรวง) 

 รอยละ 20 - - - - - - - - 

- องคการบริหารสวนจังหวัด รอยละ (6) 84.79 
(-6%) 

87.79 
(-3%) 

90.79 
(ผลป 57) 

93.79 
(+3%) 

96.79 
(+6%) 

94.74 4.3167 
 

0.2590 

- เทศบาล/เมืองพัทยา รอยละ (7) 78.60 
(-6%) 

81.60 
(-3%) 

84.60 
(ผลป 57) 

87.60 
(+3%) 

90.60 
(+6%) 

88.41 4.2700 0.2989 

- องคการบริหารสวนตําบล รอยละ (7) 72.37 
(-6%) 

75.37 
(-3%) 

78.37 
(ผลป 57) 

81.37 
(+3%) 

84.37 
(+6%) 

80.82 3.8167 0.2672 

1.2 รายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ในสวนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเอง 

ลานบาท 20 - - - - - - 
 

- - 

- องคการบริหารสวนจังหวัด ลานบาท (7) 3,908.94 
(-2%) 

3,948.82
(-1%) 

3,988.71 
(ผลป 57) 

4,028.60 
(+1%) 

4,068.48 
(+2%) 

4,091.64 5.0000 0.3500 

- เทศบาล ลานบาท (8) 11,727.4
5 

(-4%) 

11,971.7
7 

(-2%) 

12,216.0
9 

(ผลป 57) 

12,460.4
2 

(+2%) 

12,704.74 
(+4%) 

13,473.15 5.0000 0.4000 

- องคการบริหารสวนตําบล ลานบาท (5) 4,698.14 
(-7%) 

4,874.95 
(-3.5%) 

5,051.75 
(ผลป 57) 

5,228.57 
(+3.5%) 

5,405.38 
(+7%) 

5,749.08 5.0000 0.2500 

1.3 รอยละขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่จัดทําและอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 

รอยละ 15 80 85 90 95 100 100 
 

5.0000 0.7500 

1.4 รอยละขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา
ทองถ่ินไดตามเกณฑที่กําหนด 

รอยละ 10 30 35 40 45 50 64.55 5.0000 0.5000 

1.5 ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ินสนับสนุนการ
ดําเนินงานสวัสดิการชุมชน 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

มิติภายใน (นํ้าหนัก : รอยละ 25) 
ดานการประเมินประสิทธิภาพ (นํ้าหนัก : รอยละ 15) 
3. การเบิกจายเงินงบประมาณ รอยละ 5 - - - - - - - - 
3.1 การเบิกจายเงินงบประมาณ 
รายจายลงทุน 

รอยละ (2.5) 75 78 81 84 87 65.90 1.0000 0.0250 

3.2 การเบิกจายเงินงบประมาณ 
รายจายภาพรวม 

รอยละ (2.5) 88 90 92 94 96 95.67 
 

4.8350 0.1209 
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ตัวช้ีวัด 

ผลการปฏิบัติราชการ 
หนวยวัด 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการ
ดาํเนินงาน 

คาคะแนน คะแนน 
ถวงนํ้าหนัก 1 2 3 4 5 

4. การประหยัดพลังงานของ      
สวนราชการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2500 

ดานการพัฒนาองคการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10) 
6. การพัฒนาสมรรถนะองคการ ระดับ 5 - - - - - - - - 
6.1 ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญของ
องคการ  

ระดับ (1) 1 - 3 - 5 ระดับ 5 5.0000 0.0500 

6.2 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาองคการ  

ระดับ (4) 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.2000 

7. ระดับคุณธรรมและความโปรง
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0500 

นํ้าหนัก 100 คาคะแนนท่ีได 4.5209 
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ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ของกรมส่งเสริม	กำรปกครองท้องถิ่นในปี	พ.ศ.	2558
เรื่อง	กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินประสิทธิภำพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local	Performance	Assessment:	LPA)

	ควำมเป็นมำ

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริม

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ภายใต้

หลกัธรรมาภบิาล เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน ได้ด�าเนนิ“โครงการประเมนิ

มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(Core Team)” จ�านวน 7,852 แห่ง (รวมเมืองพัทยา) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2549 จวบจนถึงปัจจุบัน โดย ในระยะแรกการประเมินมีวัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการด�าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการที่ได้แจ้งแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังท่ีแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ในฐานะองค์กรก�ากับดูแล และจากส่วนราชการอื่นท่ีถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าการปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส�าเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคประการใด  

โดยในที่สุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนากรอบการประเมิน 

ออกมาเป็น 4 ด้านที่มีวงรอบการประเมินทุกปีงบประมาณ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

ด�าเนนิการประเมินภายใต้ชือ่ “การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัริาชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team)” จ�านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 



78 รายงานประจำาปี 2558

(1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  

(3) ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง และ (4) ด้านการบริการสาธารณะ 

โดยภายหลังการประเมินเสร็จสิ้น อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

(นายจรินทร์ จักกะพาก) ได้มีนโยบายให้น�าผลการประเมิน Core Team  

มาวเิคราะห์เพือ่น�าเสนอสูส่าธารณชน ตลอดจนน�าผลการประเมนิไปใช้ในการ

ขับเคลื่อนการท�างานในเชิงยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จงึมอบหมายให้ส�านกัมาตรฐานการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ท�างานร่วมกับคณะท�างานเฉพาะกิจ (Ad Hoc) ที่ประกอบด้วยนักเรียน 

ทุนรัฐบาล ก.พ. ภายใต้การดูแลของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์ผลการ

ประเมินและออกแบบการน�าเสนอ ในรูปแบบรายงานประจ�าปี โดยองค์ความรู้

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินได้ถูกน�าเสนอสู่บุคลากรกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ดังนี้

 1. ผูบ้รหิารและข้าราชการในส่วนกลาง ในทีป่ระชมุหารอืข้อราชการ

รายสัปดาห์ (Morning Brief) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

 2. ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในที่ประชุมกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

 3. ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอ�าเภอ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 จ�านวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ

 ผลจากการประชุมคณะท�างานฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ได้ด�าเนินการเปลี่ยนช่ือการประเมินจาก “การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team)” เป็น “การประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Performance  

Assessment: LPA)” เพื่อให้ชื่อของการประเมินสามารถสื่อความหมายได้ 
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 อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นที่จดจ�าง่ายของสาธารณชนในภาพรวม  

ผลการประเมินได้ถูกวิเคราะห์และจัดแบ่งตามเกณฑ์การประเมินออกเป็น  

5 ระดบัและใช้สแีทนระดบัผลการประเมนิในแต่ละระดับ ดังนี ้ดีเด่น (สีเขียวเข้ม) 

หมายถึง คะแนนการประเมินผลร้อยละ 90 – 100 ดีมาก (สีเขียวอ่อน)  

หมายถึง คะแนนการประเมินผลร้อยละ 80 – 89.99 ดี (สีเหลือง) หมายถึง 

คะแนนการประเมินผลร้อยละ 70 – 79.99 พอใช้ (สีส้ม) หมายถึง คะแนน

การประเมนิผลร้อยละ 60 – 69.99 และควรปรบัปรุง (สแีดง) หมายถงึ คะแนน

การประเมินผลต�่ากว่าร้อยละ 60 สาเหตุท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ก�าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินที่ร้อยละ 60 เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าว 

ตรงกบัค่าคะแนนการประเมนิในแต่ละตวัชีว้ดัทีผ่่านในระดบั 3 โดยค่าคะแนน

เฉลี่ยการประเมินในแต่ละจังหวัดจะถูกจัดอันดับเรียงตามล�าดับคะแนน 

จากมากไปน้อย เพือ่ให้จงัหวดัสามารถทราบสถานการณ์ประเมนิ ของจงัหวดั

เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 45 

 

ผลจากการประชุมคณะทํางานฯ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการเปลี่ยนช่ือการประเมินจาก 
“การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Core Team)” เปน  
“การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)” 
เพ่ือใหช่ือของการประเมินสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้นและเปนที่จดจํางายของสาธารณชน 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 

ในภาพรวม ผลการประเมินไดถูกวิเคราะหและจัดแบงตามเกณฑการประเมินออกเปน 5 ระดับและ 
ใชสีแทนระดับผลการประเมินในแตละระดับ ดังน้ี ดีเดน (สีเขียวเขม) หมายถึง คะแนนการประเมินผลรอยละ  
90 – 100 ดีมาก (สีเขียวออน) หมายถึง คะแนนการประเมินผลรอยละ 80 – 89.99 ดี (สีเหลือง) หมายถึง 
คะแนนการประเมินผลรอยละ 70 – 79.99 พอใช (สีสม) หมายถึง คะแนนการประเมินผลรอยละ 60 – 69.99 
และควรปรับปรุง (สีแดง) หมายถึง คะแนนการประเมินผลตํ่ากวารอยละ 60 สาเหตุที่กรมสงเสริม  
การปกครองทองถิ่นกําหนดเกณฑการผานการประเมินที่รอยละ 60 เน่ืองจากเกณฑดังกลาวตรงกับ 
คาคะแนนการประเมินในแตละตัวช้ีวัดที่ผานในระดับ 3 โดยคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินในแตละจังหวัด 
จะถูกจัดอันดับเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย เพ่ือใหจังหวัดสามารถทราบสถานการณประเมิน          
ของจังหวัดเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ 
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 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคล
 และกิจการสภา

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
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  นอกจากนี้ ผลการประเมินตามพื้นท่ีรายจังหวัดได้ถูกวิเคราะห์ 

เพือ่สนบัสนนุการใช้ประโยชน์ในเชงิ Area Base ของส�านกังานผูต้รวจราชการ 

ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวดั/อ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ตลอดจนประชาชนในพืน้ที ่กล่าวคอื ผลการประเมนิจะถกูน�าเสนอตามคะแนน

เฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละด้านของจังหวัดในรูปแบบกราฟใยแมงมุม 

เปรียบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ เพื่อแสดงระยะห่าง (Gap)  

ที่สนับสนุนการจัดล�าดับความส�าคัญของด้านท่ีต้องการปรับปรุง/พัฒนาได้ 

โดยเมือ่พจิารณาในแต่ละด้านจะประกอบ

ด้วยข้อมลูค่าคะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ

ในแต่ละหมวดของจังหวัดที่ถูกน�าเสนอ

ด้วยกราฟแท่ง เปรียบเทียบกับกราฟ

เส้นที่เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 

เพือ่ให้สามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของ

ประเด็นที่ต้องการปรับปรุง/พัฒนาใน

แต่ละด้านได้เช่นกัน
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นอกจากน้ี ผลการประเมินตามพ้ืนที่รายจังหวัดไดถูกวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนในเชิง 
Area Base ของสํานักงานผูตรวจราชการ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด/อําเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ กลาวคือ ผลการประเมินจะถูกนําเสนอตามคะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมินในแตละดานของจังหวัดในรูปแบบกราฟใยแมงมุมเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 
เพ่ือแสดงระยะหาง (Gap) ที่สนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญของดานที่ตองการปรับปรุง/พัฒนาได โดยเมื่อ
พิจารณาในแตละดานจะประกอบดวยขอมูลคาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในแตละหมวดของจังหวัดที่ถูก
นําเสนอดวยกราฟแทง เปรียบเทียบกับกราฟเสนที่เปนคาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ เพ่ือใหสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นที่ตองการปรับปรุง/พัฒนาในแตละดานไดเชนกัน 
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ด้านที่ 3  การบริหารงานการเงินการคลัง  ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ภาพแสดงผลการประเมนิ LPA ของประเทศไทยประจ�าปี พ.ศ. 2558

รายงานประจําป (Annual Report) หนา 46 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ี ผลการประเมินตามพ้ืนที่รายจังหวัดไดถูกวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนในเชิง 
Area Base ของสํานักงานผูตรวจราชการ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด/อําเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ กลาวคือ ผลการประเมินจะถูกนําเสนอตามคะแนนเฉลี่ย 
ผลการประเมินในแตละดานของจังหวัดในรูปแบบกราฟใยแมงมุมเปรียบเทียบกับคาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 
เพ่ือแสดงระยะหาง (Gap) ที่สนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญของดานที่ตองการปรับปรุง/พัฒนาได โดยเมื่อ
พิจารณาในแตละดานจะประกอบดวยขอมูลคาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในแตละหมวดของจังหวัดที่ถูก
นําเสนอดวยกราฟแทง เปรียบเทียบกับกราฟเสนที่เปนคาคะแนนเฉลี่ยของประเทศ เพ่ือใหสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นที่ตองการปรับปรุง/พัฒนาในแตละดานไดเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างแสดงผลการประเมิน LPA 
(จังหวัดเชียงราย)
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 ขณะที ่ผลการประเมนิตามอ�านาจหน้าทีร่ายด้านได้ถกูวเิคราะห์เพ่ือ

สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในเชิง Function Base ของหน่วยงานภายในกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เฉพาะด้าน โดยผลการประเมนิจะถกูน�าเสนอตามร้อยละขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้าน เพื่อให้หน่วยงานที่เป็น 

Core Function ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถตรวจสอบผล

การประเมินรายหมวดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และวิเคราะห์

ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละกลุม่เพือ่ก�าหนดแนวทาง

การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

บทสรุป

 การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Local Performance Assessment: LPA) เป็น

ตวัอย่างของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการท่ีสร้างรปูแบบการบรหิารงาน

โดยอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐาน โดยอาศัยการสร้างองค์ความรู้จากการท�างาน 

ร่วมกันหลายฝ่ายและอาศัยการสื่อสารไปยังบุคลากรหลายระดับทั้งใน 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์กร โดยภารกิจ

การก�าหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตวัชีว้ดัเพือ่เป็นมาตรฐานการด�าเนนิงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นบัว่าเป็นภารกจิทีม่คีวามส�าคญั ทีจ่ะสามารถ

เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้บรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และ

ปฏบัิตหิน้าทีต่ามกฎหมาย อนัเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธปิไตย

อย่างยั่งยืน





ส่วนที่	2

ภำพรวมกำรปรับปรุงโครงสร้ำง

กำรแบ่งส่วนรำชกำรของ	มท.
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กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกระทรวงมหำดไทย

ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำหน่วยงำน	(พ.ศ.	2554	-	พ.ศ.	2556)

ข้อมูลหน่วยงำนทีป่รำกฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรฯ	ฉบบัล่ำสดุของทกุกรม	

(เพ่ิมเตมิจำกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรฉบบัเดมิ)	และประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

 การปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ และการออกกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการฯ เป็นผลจากการวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการขอปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัด มท.  
ตามประเด็นส�าคัญ หลักการ และเงื่อนไขที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด (ตามที่ ครม.
ได้ให้ความเห็นชอบ) ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ภารกิจ อ�านาจหน้าท่ี 
เหตุผลความจ�าเป็น อตัราก�าลงั งบประมาณ ฯลฯ ในห้วงปีนัน้ ๆ  และคาดการณ์
ล่วงหน้า 3 ปี มีการจัดเวทีส�ารวจความเห็น/ข้อสังเกตจาก ทุกส่วนราชการ 
ก่อนเสนอคณะท�างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม (หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นประธาน) และคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ มท.  
(รมว.มท. เป็นประธาน) และได้เสนอข้อมูลทั้งหมด ใน “แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานฯ (พ.ศ.2554- พ.ศ.2556)” เพื่อเป็นทิศทางการปรับปรุง 
โครงสร้างฯ ของ มท. 
 ในภาพรวม ส่วนราชการระดับกรม ได้เสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการฯ โดยพจิารณาภารกจิส�าคญัทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัิ 
ซึ่งเป็นภารกิจเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม หรือ เสนอขอจัดตั้ง 
จากหน่วยงานที่มีภารกิจรองรับ และจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในแล้ว  
หรือ หน่วยงานที่ ครม.มีมติให้จัดตั้ง อาทิ กพร.ระดับกรม ตภ.กรม ศปท.มท.ฯ 
ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างฯ และการออกกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการฯ 
มีผลต่อการบริหาร ดังนี้ 
 1)	โครงสร้ำง/อ�ำนำจหน้ำที ่ท�าให้ ส�านกั/กองทีเ่ป็นหน่วยงานจดัตัง้
ภายในทีร่บัผดิชอบภารกจิใหม่/ภารกจิหลกั/ภารกจิส�าคญัทีม่สีถานะไม่ชดัเจน 
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มีสถานะตามกฎหมายตาม ม. 31 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในลักษณะ “กอง หรือส่วน

ราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง” ปรากฏในกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ซึ่ง

สามารถบริหารงาน/งบประมาณ/บุคคลได้ตามที่กฎหมายก�าหนด 

   2) อัตรำก�ำลัง	 ส่วนราชการใหม่ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการฯ มีบางส่วนท่ีได้รับอัตราก�าลังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สามารถยก

ระดบัหวัหน้าส่วนราชการภายในเป็นต�าแหน่งระดบั “อ�านวยการ (ต้น)” หรอื

หัวหน้าส่วนราชการตามที่กฎหมายก�าหนด 

   3) งบประมำณ ส่งผลต่องบประมาณของแต่ละกรมฯ ตามทีไ่ด้

มีการวเิคราะห์/เสนอค�าขอไว้ อย่างไรกต็าม โดยส่วนใหญ่ ส่วนราชการระดับ

กรมได้บริหารงบประมาณจากการเสนอของบประมาณประจ�าปี ในขณะที่

หน่วยงานภายใน ทั้งนี้ อาจมีบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อเงินประจ�าต�าแหน่ง/

เงนิเดอืนจากการทีก่�าหนดระดบัต�าแหน่งทีส่งูขึน้ ซึง่ส่วนราชการจะได้บริหาร

จัดการตามที่ระเบียบ/กฎหมายก�าหนดต่อไป 

   4)  ประโยชน์ต่อแต่ละส่วนรำชกำร	 การปรับปรุงโครงสร้างการ

แบ่งส่วนราชการ เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร/การปฏิบตังิานของแต่ละส่วนราชการ

ซึง่มคีวามจ�าเป็นจากภารกจิหน้าทีท่ีเ่พิม่ขึน้ เกดิความชดัเจนในการปฏบิตังิาน

ตามภารกิจ/หน้าที่หลัก ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ฯ ของ มท. ยังคงมี

ข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างฯ ของบางส่วนราชการที่มีความจ�าเป็น และ

ยงัไม่ได้รับการอนุมติัจากการพจิารณาของ อ.ก.พ.ร. อาท ิส�านกับรหิารยทุธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด (OSM) ของ สป.มท. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขตของ ปภ. ฯลฯ และ/หรอื อาจมส่ีวนราชการระดบักรมในสงักดั มท. ท่ีมภีารกจิ

ส�าคญัทีไ่ด้รบัมอบหมายและจ�าเป็นต้องปรบัปรงุอ�านาจหน้าทีแ่ละโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการฯจากภารกิจในปัจจุบัน ซึ่ง จะได้เตรียมการวางแผน

ส�ารวจความจ�าเป็นในการปรบัปรงุโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ ของทกุกรม 
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ในสังกัด มท.เพื่อเป็นทิศทางในการปรับปรุงหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อน

งานตามภารกิจหลัก อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป

ภำพรวมกำรปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 

ในสังกัดกระทรวงมหำดไทย	พ.ศ.	2557	-	พ.ศ.	2559

ที่ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่ปรำกฏในกฎ

กระทรวงฯ	เพิ่มเติม

ประโยชน์ที่ได้รับ	

ปี	พ.ศ.2557

1 กรมที่ดิน 

( กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2557 )

ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลง
ที่ดิน

เพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารบรหิาร
จัดการท่ีดินของรัฐ โดยก�าหนดหลัก
เกณฑ์และมาตรฐานการจัดท�าระวาง
แผนท่ีและแผนทีร่ปูแปลงทีด่นิ ท�าฐาน
ข้อมูลแผนท่ีและพัฒนาระบบการจัด
เก็บ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล
รปูแปลงทีด่นิของรฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และทันสมัย

2 กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

( กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2557 )

1. กองบูรณาการความ
ปลอดภัยทางถนน

2. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

3. กองกฎหมาย

4. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- มีหน่วยงานกลางในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดท�าข้อเสนอ
เกี่ยวกับนโยบาย แผนแม่บทความ
ปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แนวทาง และแผนปฏบัิติ
การติดตามประเมินผล

- มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารงานด้าน
สาธารณภัยของประเทศ

- มีหน่วยงานด�าเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายในความรบัผดิชอบของกรม

- มี ส ถ า บั น เ พื่ อ ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ
สนับสนุนการฝึกอบรม ฝึกซ้อม
และฝึกปฏิบัติ แก่บุคลากรของ
กรม องคก์รภาครฐั องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน
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ที่ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่ปรำกฏในกฎ

กระทรวงฯ	เพิ่มเติม

ประโยชน์ที่ได้รับ	

3 กรมโยธาธิการและผังเมือง

(กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.

2557 )

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน

2.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3.  กองออกแบบและกอ่สรา้ง

พลับพลาพิธีและโครงการ

พิเศษ

4.กองวิ เคราะห์วิ จัยและ

ทดสอบวัสดุ

- สนับสนุนการบริหารราชการ ให้
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานมี
ความสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานของหน่วยงานกลาง

-  เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ระบบบริหารของกรมให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

-  มีหน่วยงานการด�าเนินการส�ารวจ 
ออกแบบ ปรับปรุงสถานที่ก่อสร้าง 
ตกแต่งพลับพลาพิธีที่ประทับ ใน
งานพระราชพิธี งานพิธีของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และงาน
สาธารณกศุลตา่งๆ ครอบคลมุพืน้ที่
ทั่วทุกจังหวัดได้ ในการเตรียมการ
รบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่
หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชนินีาถ และพระบรมวงศานวุงศ์
ทุกพระองค์ฯ

-  เพื่อยกระดับและพัฒนาการก�ากับ 
ดแูลเรือ่งมาตรฐานการทดสอบวสัดุ
ของท้องถิ่นมีปริมาณ งานก่อสร้าง
มากขึ้น

ปี	พ.ศ.2559

4 ส� านั ก งานปลั ดกระทรวง

มหาดไทย 

(กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ

ส� า นั ก ง า น ป ลั ก ร ะ ท ร ว ง 

กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2559 )

1 . ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ข่ า ว 

กระทรวงมหาดไทย

2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต (เป็นไปตามมติ 

ครม. 27 เม.ย.2555)

-  เพิ่มประสิทธิภาพในอ�านวยการ 

ประสานงาน และบรูณาการดา้นการ

ข่าวในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง 

-   เพิม่ประสทิธภิาพในการปราบปราม

การทุจรติและการส่งเสรมิจรยิธรรม 

คุณธรรมในการปฏิบัติราชการ 
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ที่ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนที่ปรำกฏในกฎ

กระทรวงฯ	เพิ่มเติม

ประโยชน์ที่ได้รับ	

5 กรมการปกครอง 

(กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ

กรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2559 )

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- สนับสนุนการบริหารราชการ ให้

มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานมี

ความสอดคล้องกับนโยบายและ

มาตรฐานของหน่วยงานกลาง

- เพิม่ประสทิธิภาพในการพฒันาระบบ

บริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์

6 กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่

(กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

กระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ.2559)

1. กองยุทธศาสตร์และ 

แผนงาน 

2. กองส่งเสริมและ

พัฒนาการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น 

-  เป็นหน่วยงานหลักในการรองรับ

ภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร

ยุทธศาสตร์และงบประมาณของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

-  เป็นหน่วยงานรองรับภารกิจ

การส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถ

ในการจัด บริการสาธารณะตาม

อ�านาจหน้าที่ และภารกิจที่รับการ

ถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐาน





ส่วนที่	3

ทิศทำงและแนวโน้มในกำร

พัฒนำระบบบริหำรในห้วงต่อไป
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	ทิศทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำรในห้วงต่อไป 

  ปัจจุบนั (พ.ศ.2558) ประเทศไทยอยูใ่นห้วงการปฏริปูการบรหิาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�าข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการบริหาร

ราชการแผ่นดินในทุกระบบ รวมถึงด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยใน 

ภาพรวมมีข้อเสนอ/แนวโน้มในการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่ส�าคัญ คือ 

 1.	กำรก�ำหนดให้จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำต ิระยะยาวอย่างน้อย 20 ปี 

โดยยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก มีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  

การจัดล�าความส�าคญัของการด�าเนนิการ ตวัชีว้ดัและ การตดิตามประเมนิผล 

มุง่เน้นการบรหิารงานแบบกลุม่พืน้ทีโ่ดยให้มกีลไกและกระบวนการของกรอบ 

การบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มภารกิจ กลุ่มจังหวัด ให้การทบทวนและ 

ปรับแก้ตามระยะเวลา และความจ�าเป็น รวมถึงการก�าหนดกฎหมายว่าด้วย

ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 

 2.	กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิยดึหลักกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของประชำชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว และรายงานผลต่อ

ประชาชน มุ ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีระบบการประเมินที่ชัดเจนเชื่อถือได้  

เป็นองค์กรทีใ่ช้ความรู ้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้อย่างเหมาะสม 

มโีครงสร้างขนาดเลก็ วางระบบท�างานแบบบูรณาการ มุง่เพิม่ผลติภาพ ปฏริปู

การบรหิารจดัการบคุคลากรภาครฐัให้มสีมรรถนะ เป็นมอือาชีพ เทีย่งธรรม โปร่งใส

 3.	ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรบัสมดลุและกำรพฒันำระบบกำรบรหิำร

จัดกำร ประกอบด้วย

  -  ปรบัปรงุการบรหิารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครฐั และ

ระบบงบประมาณ ที่เน้นการควบคุมที่ผลงาน และสร้างกลไกบูรณาการการ

ท�างานร่วมกันของหน่วยงานตามภารกิจต่าง ๆ  นอกจากนี้ ให้จัดงบประมาณ

เป็นระบบคู่ขนานทั้ง ตามภารกิจ (Function-based budgeting) และ 

ตามพื้นที่ (Area-based budgeting)
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  - ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน ภาครัฐ
โดยจ�ากัดอ�านาจ บทบาท ขนาด และการขยายตัวของภาครัฐ ซึ่งการขยาย
และตัง้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานภาครฐัใหม่ในส่วนกลางและภมูภิาค จะต้อง
ไม่เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีจัดบริการสาธารณะที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะท�าได้เฉพาะเมื่อมีการปรับยุบเลิก 
ส่วนราชการเดิมลง
 - การเข้าถงึบรกิารภาครฐั และการมส่ีวนร่วมของประชาชน โดยการ
บริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากนี ้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
สามารถขอจัดบริการสนับสนุนการก�ากับดูแล ตรวจสอบ และวัดผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารจัดการสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นธรรม
จากภาครัฐ  
 นอกจากนี ้ยงัมยีทุธศาสตร์การวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
การต่อต้านการทจุรติและประพฤตมิชิอบ การปรบัปรงุ แก้ไข ยกเลกิกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ
 ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากการปฏิรูปเชื่อได้ว่าประเทศไทยจะมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นแม่บทหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาประเทศ 
การพฒันาประเทศจะมทิีศทาง เป้าหมายระยะยาวทีช่ดัเจน สามารถจดัล�าดบั
ความส�าคญัและบรูณาการกนัได้ง่ายขึน้ ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน
จะสามารถผนึกก�าลงั ร่วมในการพฒันาประเทศได้ดขีึน้ รวมทัง้ระบบราชการ
ได้รับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ

1 สาระส�าคัญสรุปจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับราชการไทย…เตรียมพร้อมผลักดัน
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน” และพิธีมอบรางวัล ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การยกระดับ
ราชการไทย…เตรียมพร้อมผลักดัน ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน” โดย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ วันศุกร์ท่ี  
25 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 – 2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพ



ส่วนที่	4

ภำคผนวก
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รายงานประจําป (Annual Report) หนา 58 
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รายงานประจําป (Annual Report) หนา 59 
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รายงานประจําป (Annual Report) หนา 54 
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รายงานประจําป (Annual Report) หนา 55 
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รายงานประจําป (Annual Report) หนา 56 
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รายงานประจําป (Annual Report) หนา 57 
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ที่ปรึกษำ

1. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดส�านักงานกระทรวงมหาดไทย
2. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะผู้ประสำนและร่วมด�ำเนินกำรจัดท�ำ

1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และคณะ

2. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมการปกครอง และคณะ
3. ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ
4. ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมที่ดิน และคณะ
5. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ
6. ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และคณะ
7. ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น  

และคณะ

คณะผู้จัดท�ำ

1. นางสาวดวงพร บุญครบ  หวัหน้ากลุม่พฒันาระบบบรหิาร สป.มท.
2. นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

พิเศษ
3. นายรณกฤต อุดมสุขโกศล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
4. นางสาวณัฐศรัณย์ คงภ ู นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิติัการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ไทยเจริญ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียวเจ้า เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์และจดัการงบประมาณ
7. นางสาวจันทร์จิรา ลาม่วงเจ้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. นายอานนท์ ยอดสะเทิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดการข้อมูล
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