คููมอื การจัดทําแผนปฏิฏบัตริ าชการ ๔ ป
และแผนปฏิบัตริ าชการประจําป
(4 - year Action Plan and
Annual Action Plan Manual)

สํานักนยบายละผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฉบับปรับปรุงครัๅงที่ ๒ ดือนมษายน ๒๑๑๙

ก

คํานํา
คูมือการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan
and Annual Action Plan Manual) ลมนีๅ จัดทําขึๅนพืไอสรຌางความรูຌความขຌา฿จละป็นนวทาง฿นการ
ปฏิบัติงานสําหรับผูຌปฏิบัติดຌานผน/ยุทธศาสตร์อยางละอียด ดยรวบรวมความรูຌทางวิชาการจากหลงตาง ๆ
ละประสบการณ์฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึไงนอกจากรายละอียด
ขัๅนตอนการดํานินการลຌว ยังเดຌรวบรวมขຌอสนอนะนวทางการปรับปรุงกຌเข พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จศึกษาคูมือลมนีๅ
เดຌนาํ เปประยุกต์฿ชຌหรือป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานตอเป
ทังๅ นีๅ กระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยยังป็นกระบวนการสรຌางคุณคาทีไมีความสําคัญสูงสุด฿นการปฏิบัติ
ตามภารกิจละสรຌางคุณคา฿หຌกผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียตามกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ การมุงนຌนระบบปฏิบัติการ ละยังมีความชืไอมยงกับหมวด ๎ การวางผนชิงยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ซึไงมีสํานักนยบายละผน สป. ป็นผูຌรับผิดชอบหลัก ดยการออกบบ
กระบวนการ฿ชຌครืไองมือกระบวนการดํานินงาน฿นรูปของผนภาพสดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model ละ
สดงรายละอียดการดํานินงานตละขัๅนตอนอยางชัดจน
สํานักนยบายละผน สป. หวังป็นอยางยิไงวาคูมือลมนีๅ จะป็นประยชน์ตอสวนราชการละ
ผูຌปฏิบัติงานสําหรับ฿ชຌป็นคูมือ฿นการดํานินการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหนวยงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ละสามารถนําเปสูการปฏิบัติ฿หຌบรรลุป้าหมายตามทีไกําหนดเวຌ
สวนนยบายละผนรวม สํานักนยบายละผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
(จัดทําดือนสิงหาคม ๎๑๑๒
ปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนธันวาคม ๎๑๑๗
ปรับปรุงครัๅงทีไ ๎ ดือนมษายน ๎๑๑๕)
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คํานํา
สารบัญ
บทที่ ํ ขຌอมูลสําคัญของกระบวนการ
ํ.ํ ความสําคัญของกระบวนการ
ํ.๎ หนวยงานดํานินงานละหนวยงานสนับสนุน
ํ.๏ นวทาง฿นการออกบบกระบวนการ
ํ.๐ ความทຌายทายของกระบวนการ
ํ.๑ ประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการดํานินงานตามกระบวนการทีไผา นมา
บทที่ ๒ ความป็นมา กฎหมายละระบียบที่กี่ยวขຌอง
๎.ํ ความป็นมา
๎.๎ กฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง
๎.๏ มติคณะรัฐมนตรีทีไ กีไยวขຌอง
๎.๐ นวทางการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
บทที่ ๏ กระบวนการดํานินงาน
๏.ํ ผังสดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model : กระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ
๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
๏.๎ คําอธิบาย SIPOC ละรายละอียดขัๅนตอนกระบวนการตละขัๅนตอน
ํ๕
๏.๏ ผนบริหารความสีไยงตามมาตรฐาน COSO
๏๎
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
๏.๐ ผนรองรับภาวะฉุกฉิน
๏๐
๏.๑ การติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๏๔
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธกี ารบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒
ภาคผนวก ข ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการจัดทําผนการบริหารราชการผนดิน
พ.ศ. ๎๑๐๗ ละฉบับทีไกຌเขพิมไ ติม
ภาคผนวก ค นวทางการทบทวนการกําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง
ป้าหมายการ฿หຌบริการหนวยงาน ผลผลิต ครงการ กิจกรรม ละตัวชีๅวัดระดับตาง ๆ
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ละหนวยงานของรัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๕
ภาคผนวก ง บบฟอร์มการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
ภาคผนวก จ บบฟอร์มการจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี

คู่มือการจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

บทที่ ํ
ขຌอมูลสําคัญของกระบวนการ
ํ.ํ ความสําคัญของกระบวนการ
สํานักนยบายละผน สป. มีอาํ นาจหนຌาทีไ฿นการสนอนะละจัดทํานยบายละยุทธศาสตร์
ของกระทรวง฿หຌสอดคลຌองกับนวนยบายพืๅนฐานหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ นยบายของรัฐบาลละนยบายของกระทรวง จัดทําผนมหาดเทยมบท ประสาน
ผนการปฏิบัติงาน ละสนอนะนยบาย฿นการตัๅงละจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทัๅงติดตามละ
ประมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุมภารกิจ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย
นอกจากนีๅ ยังสอดคลຌองกับพันธกิจ (Mission) หลักทีไสําคัญ฿นการจัดทําผนนยบาย ป้าหมาย
ละผลสัมฤทธิ่ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงละปลงนยบายป็นนวทาง
ละผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรละบริหารทรัพยากรของกระทรวงพืไอ฿หຌกิดความคุຌมคา คุຌมคา ละ
สมประยชน์ ตลอดจนสอดคลຌองกับงานบริการหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย คือ งานจัดทําละ
ประสานนยบายละผน
ดยทีไกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยมีความสอดคลຌองกับอํานาจหนຌาทีไของสํานักนยบายละผน สป.
ละพันธกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย รวมถึงชืไอมยงกับกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด ๎ การวางผนชิงยุทธศาสตร์ ซึไงมีความสําคัญ฿นงทีไป็นกระบวนการทํางานทีไสําคัญ
(หรือกระบวนการสรຌางคุณคา) ทัๅงนีๅ สํานักนยบายละผน สป. ยังทําหนຌาทีไ฿นการบูรณาการละประสาน
การดํานินการ฿นมิตขิ องสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยละมิตขิ องกระทรวงมหาดเทย กระบวนการทํางาน
ทีไสาํ คัญดังกลาวมีผล฿นการสงสริมละผลักดัน฿หຌภารกิจละพันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
บรรลุผลสัมฤทธิ่ทีไกําหนดเวຌ

ํ.๒ หน่วยงานดํานินงานละหน่วยงานสนับสนุน
การขับคลืไอนกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยมีหนวยงาน฿นการดํานินงานหลักทีไสําคัญ ประกอบดຌวย
สวนราชการละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย (กรมการปกครอง , กรมการพัฒนาชุมชน ,
กรมทีไดิน , กรมยธาธิการละผังมือง , กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย , กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ,
การประปานครหลวง , การประปาสวนภูมิภาค , การเฟฟ้านครหลวง , การเฟฟ้าสวนภูมิภาค ละองค์การตลาด)
หนวยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย (จํานวน ํ๗ กอง/สํานัก/ศูนย์) ดยมีสํานักนยบายละผน สป.
ทําหนຌาทีไ฿นการบูรณาการ฿นภาพรวม รวมทัๅงประสานการดํานินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌการขับคลืไอน
กระบวนการสอดคลຌองกับภารกิจละพันธกิจของสวนราชการเปสูการปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม
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ํ.๏ นวทาง฿นการออกบบกระบวนการ
สํานักนยบายละผน สป. เดຌดาํ นินการออกบบกระบวนการทํางานทีไสาํ คัญ ดยมีจดุ มุง หมาย
พืไอ฿หຌการดํานินงานมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยป็นกระบวนการทีไสรຌางประยชน์฿หຌกผูຌรับบริการละ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตลอดทัๅงสงผลตอการขับคลืไอนการบรรลุภารกิจละพันธกิจหลักของหนวยงาน ซึงไ จะสงผล
฿หຌกิดกระบวนการรียนรูຌละปรับปรุงกระบวนการทํางาน฿หຌดียิไงขึๅน
ดย฿นการออกบบกระบวนการเดຌมีการวิคราะห์ดยพิจารณาจากปัจจัยสําคัญ ประกอบดຌวย
ผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ความตຌองการของกลุมป้าหมายดังกลาว ขຌอกําหนดทีไสําคัญ (ความตຌองการ
ของผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุຌมคาละการลดตຌนทุน)
ดยสามารถจํานกเดຌดงั นีๅ
ํ. ผลผลิตของกระบวนการ ประกอบดຌวย
ํ.ํ ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ดยมีตัวชีๅวัดผลผลิต คือ รຌอยละของคุณภาพผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
ํ.๎ ผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ดยมีตัวชีๅวัดผลผลิต คือ รຌอยละของคุณภาพผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดเทย
๒. ผูຌรับบริการละผูຌมีส่วนไดຌส่วนสีย ละความตຌองการ/ความคาดหวังของผูຌรับบริการ
ละผูຌมีสว่ นไดຌสว่ นสีย ประกอบดຌวย
๎.ํ ผูຌรับบริการ เดຌก จังหวัด/กลุมจังหวัด สวนราชการระดับกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย ประชาชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน/กลุมผูຌนาํ ทຌองถิไน
ความตຌองการ/ความคาดหวัง คือ (ํ) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ ป้าหมายทีไชัดจนละ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (๎) ป็นกนกลางนํานยบายเปสูการปฏิบัติ฿นพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ
(๏) ฿หຌบริการตรงตามความตຌองการ มีชอ งทาง฿หຌบริการทีไหลากหลาย ตใม฿จ฿หຌบริการตามมาตรฐานละขัๅนตอน
ทีไกําหนด (๐) ยึดหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
๎.๎ ผูຌมสี ว่ นไดຌส่วนสีย เดຌก สวนราชการอืไน ๆ ภาคอกชน ละประชาชน
ความตຌองการ/ความคาดหวัง คือ (ํ) ขับคลืไอนนยบายรัฐบาล฿หຌป็นเปตามป้าหมาย
ทีไกําหนด (๎) ผลักดันสนับสนุนการดํานินการ฿หຌป็นเปตามป้าหมาย (๏) ป็นธรรม ปรง฿ส รวดรใว
๏. ความรูຌ ละทักษะที่ สํา คัญ ของผูຌป ฏิบัติง าน฿นกระบวนการ คือ ความรูຌค วามขຌา ฿จ
฿นกระบวนการวางผนทีไสามารถวิคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหนวยงาน ละวิคราะห์สภาพวดลຌอม
ทังๅ ภาย฿นละภายนอกองค์การเดຌป็นอยางดี
๐. ขຌอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ประกอบดຌวย
๐.ํ ดຌานความตຌองการของผูຌรับบริการ เดຌก กรอบนยบายละยุทธศาสตร์ของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละสอดคลຌองกับนยบายระดับชาติ
๐.๎ ดຌานความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก กรอบนยบายละยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละสอดคลຌองกับนยบายระดับชาติ
๐.๏ ดຌานกฎหมาย เดຌก การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
ป็นเปตามขัๅนตอนละตามกรอบระยะวลาทีไกาํ หนด
๐.๐ ดຌานประสิทธิภาพของกระบวนการ เดຌก กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขันๅ ตอน
๐.๑ ดຌานความคุຌมคาละการลดตຌนทุน เดຌก กิดความคุຌมคา มีประสิทธิภาพละบรรลุ
ผลสัมฤทธิ่ตอ ภารกิจของรัฐ
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๏
ตารางที่ ํ สดงขຌอมูล฿นการวิคราะห์ละออกบบกระบวนการ
ผูຌรับบริการ/ผูຌมีสว่ นไดຌสว่ นสีย
ละความตຌองการ/ความคาดหวัง
ํ. ผูຌรับบริการ เดຌก จังหวัด/กลุมจังหวัด
สวนราชการระดับกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย
ความตຌองการ/ความคาดหวัง คือ
(ํ) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ ป้าหมายทีไชดั จน
ละปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
(๎) ป็นกนกลางนํานยบายเปสูการปฏิบัติ
฿นพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ
(๏) ฿หຌบริการตรงตามความตຌองการ มีชองทาง
฿หຌบริการทีไหลากหลาย ตใม฿จ฿หຌบริการ
ตามมาตรฐานละขัๅนตอนทีไกาํ หนด
(๐) ยึดหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
๎. ผูຌมีส่วนไดຌสว่ นสีย เดຌก สวนราชการอืไน ๆ
ความตຌองการ/ความคาดหวัง คือ
(ํ) ขับคลืไอนนยบายรัฐบาล฿หຌป็นเปตาม
ป้าหมายทีไกาํ หนด
(๎) ผลักดันสนับสนุนการดํานินการ฿หຌป็นเป
ตามป้าหมาย
(๏) ป็นธรรม ปรง฿ส รวดรใว

ผลผลิต
ของ
กระบวนการ
- ผนปฏิบัตริ าชการ
๐ ปี
- ผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี

ขຌอกําหนดที่สําคัญ
(Key Requirement :
KR)
- กรอบระยะวลา
฿นการดํานินการ
ตละขัๅนตอน
- ความสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/
ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ/
ผนการบริหารราชการ
ผนดิน/นยบาย
ของรัฐบาล/นยบาย
หรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ
ทีไกีไยวขຌอง

กระบวนการทํางาน
ที่สําคัญ
กระบวนการหลัก :
กระบวนการบูรณาการ
ละประสานนยบาย
ยุทธศาสตร์฿นภาพรวม
ของกระทรวงมหาดเทย
ละสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
กระบวนการย่อย :
ํ. กระบวนการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดเทย/
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย
๎. กระบวนการจัดทํา
ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี
ละผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
๏. กระบวนการติดตาม
ผลการดํานินงาน
ตามผนปฏิบัตริ าชการ
ละผนการ฿ชຌจาย
งบประมาณประจําปี
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
(E - Monitoring)
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๐
ผนภาพที่ ํ นวทาง฿นการออกบบกระบวนการ (Flow Chart)

ํ. การวางผน (Plan)
- ตงตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการ
- ศึกษา วิคราะห์นยบาย ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกิจของหนวยงาน
- จัดทําผนปฏิบัติราชการ (ประกอบดຌวย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์
ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย กลยุทธ์ ป้าหมายการ฿หຌบริการ ละผลผลิต
ของหนวยงาน ผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ)

๐. การปรับปรุงกຌไข (Act)
- ทบทวนผลการดํานินงาน
ตามผนปฏิบัติราชการ
฿นปีทีไผา นมา พืไอศึกษาปัญหา
อุปสรรค฿นการดํานินงาน
สําหรับกําหนดกรอบนวทาง
การดํานินงาน฿นปีตอ เป
- ทบทวนตัวชีๅวัด คาป้าหมาย
พืไอ฿หຌกิดความทຌาทาย฿นชิง
ยุทธศาสตร์
- ทบทวนละปรับปรุง
ผนปฏิบัติราชการ฿หຌสอดคลຌอง
กับสภาพการณ์ทีไ ปลีไยนปลงเป

วงจร฿นการจัดทํา
ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
ละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี

๒. การปฏิบัตติ ามผน (Do)
- มีการถายทอดป้าหมาย
การ฿หຌบริการละผลผลิต
ของหนวยงาน
- การจัดสงผนปฏิบัติราชการ
พืไอ฿หຌหนวยงาน฿ชຌป็นนวทาง
฿นการดํานินงานของหนวยงาน
- การดํานินงานตามผนปฏิบัติ ราชการของหนวยงานตามวิธีการ
ละขันๅ ตอนทีกไ ําหนดเวຌ

๏. การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามผน (Check)
- วัดผลสํารใจจากรຌอยละฉลีไยถวงนๅําหนักของงานหรือครงการทีไสว นราชการ
ทําเดຌ฿นปีงบประมาณตามทีไกาํ หนดเวຌ
- สรุปผลการติดตามละประมินผล รวมทัๅง฿หຌขຌอสนอนะพืไอปรับปรุง
การดํานินงาน พรຌอมทัๅงจัดทํารายงานจกจายละผยพร฿นรูปของอกสาร
ละนําลงวใบเซต์ของหนวยงาน
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๑

ํ.๐ ความทຌาทายของกระบวนการ
สําหรับกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย มีความทຌาทายชิงกลยุทธ์฿นการขับคลืไอนกระบวนการ พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงาน ละปรับปรุงกระบวนการเดຌอยางตอนืไอง ประกอบดຌวย
ํ. ดຌานพันธกิจ การปลีไยนปลงของบริบทลก ความซับซຌอนกีไยวพัน฿นหลายมิติ ทัๅงภูมิประทศ
สังคม ละศรษฐกิจสงผลตอการผลักดัน฿หຌบรรลุป้าหมาย การปฏิรูปประทศ ละการนํานยบายสําคัญรงดวน
ของรัฐบาลปลงเปสูการปฏิบัติอยางรวดรใว ชัดจน มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
๒. ดຌานการปฏิบัติ ภารกิจมีลักษณะตຌองบูรณาการชืไอมยง฿นลักษณะประชารัฐ ทัๅงภาครัฐ
อกชน ละประชาชน มีความรงดวน฿นการบูรณาการการขับคลืไอนละ฿ชຌทรัพยากร การกําหนดระบบพัฒนา
ติดตามประมินผลทีไมีประสิทธิภาพ ละการพิไมประสิทธิภาพ฿นการจัดการตอขຌอรຌองรียน กຌปัญหาความ
ดือดรຌอนละ฿หຌบริการประชาชน
๏. ดຌานบุคลากร
๏.ํ การปรับปลีไยนทัศนคติ฿หม ละขีดความสามารถ฿นการดํานินงานของจຌาหนຌาทีไ
฿หຌสามารถพิไมประสิทธิภาพยิไงขึๅน รวมถึงการสงสริมคุณธรรม
๏.๎ การพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความสามารถ/ทักษะหลายดຌาน (Multi - skills) ละองค์ความรูຌ
กีไยวกับการปลีไยนปลง฿นระดับภูมิภาคละระดับลก
๏.๏ การบริหารความขัดยຌงละการจรจาตอรอง
๐. ดຌานสังคม ความคาดหวัง ละความตຌองการของรัฐบาล สังคม ประชาชนตอภารกิจสําคัญ
ทีเไ ดຌรบั มอบหมาย ความปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ
๑. ปัจจัยปลีย่ นปลงที่สาํ คัญ ประกอบดຌวย
๐.ํ การปฏิรูปประทศละยุทธศาสตร์ชาติ
๐.๎ การปลีไยนปลงของปัจจัยดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ทคนลยีสารสนทศ
มีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว
๐.๏ การ฿ชຌอกาสของประทศเทย฿นประชาคมอาซียน
๐.๐ การอํานวยความสะดวกละมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๐.๑ หลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี การทํางานคุຌมคา ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ

ํ.๑ ประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการดํานินงานตามกระบวนการที่ผา่ นมา
กระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยนําเปสูความมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการดํานินงานตาม
กระบวนการทีไผานมาดังนีๅ
ดຌานประสิทธิภาพ มีการกําหนดขัๅนตอนการปฏิบัติ ระยะวลา฿นตละขัๅนตอน รวมทัๅงผูຌรับผิดชอบ/
ผูຌทีไกีไยวขຌองทีไมีความชัดจนกอ฿หຌกิดกระบวนการปฏิบัติงานทีไ฿ชຌทรัพยากร ทัๅง฿นดຌานบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
ละระยะวลาทีไลดลง ตละขัๅนตอนมีผูຌรับผิดชอบทีไชัดจนทํา฿หຌกระบวนการมีความตอนืไอง
ดຌานประสิทธิผล สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอนทีไกําหนด รวมทัๅงหนวยงานสามารถ
฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติราชการของหนวยงานทีไมีความสอดคลຌองละชืไอมยงระหวางกัน
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บทที่ ๒
ความป็นมา กฎหมายละระบียบที่กี่ยวขຌอง
๒.ํ ความป็นมา
หลังจากการปฏิรูประบบราชการ฿นปี พ.ศ. ๎๑๐๑ รัฐบาลมีนยบาย฿นการปรับปลีไยน
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปสูระบบงบประมาณบบมุงนຌนผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance
Based Budgeting : SPBB) ละ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๒ มีการริริไม฿หຌกระทรวงจัดทํายุทธศาสตร์ รวมทัๅง
กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการระดับกระทรวงละระดับหนวยงาน พรຌอมทัๅง฿หຌสวนราชการสนอขอตัๅงงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๗ ดยคํานึงถึงนยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ป้าหมายการ฿หຌบริการละภารกิจของหนวยงาน พืไอ฿หຌการจัดสรรทรัพยากรป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละ
การบริการสาธารณะของรัฐบาลสอดคลຌองกับความตຌองการของประชาชน
ปัจจุบนั ทุกหนวยจึงตຌองมีการจัดทําผนยุทธศาสตร์ ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ซึไงป็นการกําหนดทิศทางการขับคลืไอนภารกิจของกระทรวง฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาล
ผนการบริหารราชการผนดิน ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ซึไงป็นกรอบ฿หญ฿นการบริหาร
ประทศ
หลังจากทีไมกี ารลือกตัๅงละมีการจัดตัๅงคณะรัฐมนตรีชุด฿หมรียบรຌอยลຌว หนຌาทีไของคณะรัฐมนตรี
คือกําหนดนยบาย฿นการบริหารราชการผนดินละตຌองชีๅจงถลงตอทีไประชุมรวมกันของรัฐสภาวาจะดํานินการ฿ด
฿นระยะวลา฿ด พืไอบริหารราชการผนดิน฿หຌป็นเปตามนวนยบายพืๅนฐานหงรัฐ ดยการถลงนยบายนัๅน
จะตຌองดํานินการภาย฿น ํ๑ วันนับตวนั ทีไคณะรัฐมนตรีขຌารับหนຌาทีไพืไอสดงมาตรการละรายละอียดของ
นวทาง฿นการปฏิบัติราชการ฿นตละปีของการบริหารราชการผนดิน ซึไงผนการบริหารราชการผนดิน
จะป็นการชืไอมยงระหวางนยบายรัฐบาลละการทํางานของภาคราชการ หลังจากทีไผนการบริหารราชการ
ผนดินเดຌรับความหในชอบจากคณะรัฐมนตรีลຌว สวนราชการมีหนຌาทีไนาํ ผนการบริหารราชการผนดินนัๅน
เปปลงป็นผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี พืไอสนอขออนุมัติงบประมาณตอเป
สรุปขัๅนตอนความป็นมา ปรากฏตามผนภาพทีไ ๎
ผนภาพที่ ๒
สดงขัๅนตอนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
การถลงนยบาย
ต่อรัฐสภา

ภาย฿น ํ๑ วัน
นับตคณะรัฐมนตรี
ขຌารับหนຌาทีไ

ผนการบริหารราชการ
ผนดิน

สนอคณะรัฐมนตรีภาย฿น ๒์ วัน
นับตถลงนยบายตอรัฐสภา

ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี
ผนปฏิบัตริ าชการประจําปี

คําของบประมาณ

ภาย฿น ๒์ วัน นับตผนการบริหารฯ
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๗

๒.๒ กฎหมายละระบียบที่กี่ยวขຌอง
ํ. พระราชกฤษฎีกาว่าดຌวยหลักกณฑ์ละวิธกี ารบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี พ.ศ. ๒๑๐๖
มีบทบัญญัติ กีไยวกับผนปฏิบัติราชการ ดังนีๅ
หมวด ๏ การบริหารราชการพืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่ตอ ภารกิจของรัฐ
- มาตรา ๕ “การบริหารราชการพืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ่ตอภารกิจของรัฐ฿หຌสวนราชการปฏิบัติ
ดังนีๅ
(ํ) กอนจะดํานินการตามภารกิจ฿ด สวนราชการตຌองจัดทําผนปฏิบัติราชการเวຌป็นการ
ลวงหนຌา
(๎) การกําหนดผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (ํ) ตຌองมีรายละอียดของ
ขัๅนตอนระยะวลาละงบประมาณทีไจะตຌอง฿ชຌ฿นการดํานินการของตละขัๅนตอน ป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ่
ของภารกิจ ละตัวชีๅวดั ความสํารใจของภารกิจ
(๏) สวนราชการตຌองจัด฿หຌมีการติดตามละประมินผลการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักกณฑ์ละวิธกี ารทีไสว นราชการกําหนดขึๅน ซึไงตຌองสอดคลຌองกับมาตรฐานทีไ ก.พ.ร. กําหนด
(๐) ฿นกรณีทีไการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามผนปฏิบัติราชการกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ฿หຌป็นหนຌาทีไของสวนราชการทีไจะตຌองดํานินการกຌเขหรือบรรทาผลกระทบนัๅน หรือปลีไยน
ผนปฏิบัติราชการ฿หຌหมาะสม”
- มาตรา ํ๏ “มืไ อ คณะรั ฐ มนตรีเ ดຌ  ถลงนยบายตอ รัฐ สภาลຌว ฿หຌ สํา นัก ลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี สํานักลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ละสํานักงบประมาณรวมกันจัดทําผนการบริหารราชการผนดินสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภาย฿น ๕์ วัน
นับตวนั ทีไ คณะรัฐมนตรีถลงนยบายตอรัฐสภา...”
กຌไขพิ่มติม ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการจัดทําผนบริหารราชการผนดิน
(ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔ ขຌอ ๏ “...รางผนบริหารราชการผนดิน฿หຌลຌวสรใจละสนอนายกรัฐมนตรีภาย฿น
๒์ วันนับตวนั ทีไคณะรัฐมนตรีถลงนยบายตอรัฐสภา...”
- มาตรา ํ๐ “฿นการจัดทําผนการบริหารราชการผนดินตามมาตรา ํ๏ ฿หຌจัดทําป็น
ผน ๐ ปี ดยนํานยบายของรัฐบาลทีไถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดํานินการ฿หຌสอดคลຌองกับนวนยบายพืๅนฐาน
หงรัฐ
- มาตรา ํ๒ “฿หຌสวนราชการจัดทําผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนัๅนดยจัดทําป็น
ผน ๐ ปี ซึไงจะตຌองสอดคลຌองกับผนการบริหารราชการผนดินตามมาตรา ํ๏ ฿นตละปีงบประมาณ฿หຌสวนราชการ
จัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี ดยระบุสาระสําคัญกีไยวกับนยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ป้าหมายละผลสัมฤทธิ่ของงาน รวมทัๅงประมาณการรายเดຌละรายจายละทรัพยากรอืไนทีไจะตຌอง฿ชຌสนอตอ
รัฐมนตรีพืไอ฿หຌความหในชอบ...”
๒. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดຌวยการจัดทําผนบริหารราชการผ่นดิน พ.ศ. ๒๑๐๓
- ขຌอ ๔ “฿หຌสวนราชการตຌองจัดทําผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ํ๒ หงพระราชกฤษฎีกา
วาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธกี ารบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒ ภาย฿นกําหนดวลา
(ํ) ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ฿หຌจดั ทํา฿หຌลຌวสรใจภาย฿น ๒์ วันนับตผนการบริหาร ราชการผนดินประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
(๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปี ฿หຌจัดทําละสนอรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบ กอนสนอ
คําของบประมาณรายจายประจําปีของปีงบประมาณตอเป”
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๔

๒.๏ มติคณะรัฐมนตรีที่ กี่ยวขຌอง
คณะรัฐมนตรีมมี ติมืไอวันทีไ ๐ พฤศจิกายน ๎๑๑ํ หในชอบนวทางการจัดทําผนปฏิบัติราชการ
๐ ปีของกระทรวง “ดย฿หຌตละกระทรวงปรับปรุงละบูรณาการผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ของสวนราชการละ
หนวยงาน฿นกํากับของฝຆายบริหารดยฉพาะอยางยิไงรัฐวิสาหกิจละองค์การมหาชน ดยจัดทําผนการปฏิบัติ ราชการ ๐ ปี ฿นลักษณะบบ Rolling Plan ซึไงจะตຌองมีการทบทวนละปรับปรุง฿หม฿หຌทันตอสถานการณ์
ทุกปีอยางตอนืไองกันเป”
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สงผล฿หຌกระทรวงละสวนราชการจะตຌองดํานินการทบทวน
ละปรับปรุงผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ป็นประจําทุกปี พืไอ฿หຌทนั ตอสถานการณ์ละความปลีไยนปลง
ตารางที่ ๒
สดงความชือ่ มยงการจัดทําผนบริหารราชการผ่นดิน
ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
งื่อนวลา
ภาย฿น ๒์ วัน
หลังจากถลง
นยบายรัฐบาล
ตอรัฐสภา

ภาย฿น ๒์ วัน
หลังจากผน บริหารราชการ
ผนดินประกาศ
฿นราชกิจจา นุบกษา

ภารกิจ
จัดทําผนบริหาร ราชการผนดิน

กฎหมาย/ระบียบที่กี่ยวขຌอง
- มาตรา ํ๏ ละมาตรา ํ๐ หง พระราชกฤษฎีก า วา ดຌว ย
หลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒
“มื่อคณะรัฐมนตรีไดຌถลงนยบายต่อรัฐสภาลຌว…ร่วมกันจัดทํา
ผนการบริหารราชการผ่นดินสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภาย฿น ๙์ วัน นับ ต่วัน ที่ค ณะรัฐ มนตรี ถลงนยบายต่อ
รัฐสภา...
กຌไขพิ่มติม
- มาตรา ๏ ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดຌวยการจัดทําผนบริหาร
ราชการผนดิน (ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๐๔ ขຌอ ๏ “...ร่างผนบริหาร
ราชการผ่นดิน฿หຌลຌวสรใจละสนอนายกรัฐมนตรีภาย฿น ๖์ วัน
นับต่วันที่คณะรัฐมนตรีถลงนยบายต่อรัฐสภา
- จัดทําผนปฏิบัติ - - มาตรา ํ๒ หงพระราชกฤษฎีกา วาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒ “฿หຌส่วนราชการจัดทํา
ราชการ ๐ ปี
- จัดทําผนปฏิบัติ - ผนปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการนัๅนดยจัดทําป็นผน ๐ ปี
ราชการประจําปี
ซึ่งจะตຌองสอดคลຌองกับ ผนการบริห ารราชการผ่น ดิน ตาม
มาตรา ํ๏…”
- ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการจัดทําผนบริหารราชการ
ผนดิน พ.ศ. ๎๑๐๗ ขຌอ ๔ “...ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ฿หຌจัดทํา
฿หຌลຌวสรใจภาย฿น ๖์ วันนับต่ผนการบริหารราชการผ่นดิน
ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา…” ละ “...ผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี฿หຌจดั ทําละสนอรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบ ก่อนสนอ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป…”

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๕

๒.๐ นวทางการจัดทําผนปฏิบตั ิราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
สํานักงบประมาณละสํานักงาน ก.พ.ร. เดຌรวมกันกําหนดนวทางการจัดทําผนปฏิบัติ ราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังนีๅ
ํ. ระยะวลาการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการจัดทํา
ผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๐๗ ขຌอ ๔ ฿หຌสวนราชการตຌองจัดทําผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ํ๒
หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธกี ารบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒ ภาย฿นกําหนดวลา
ดังตอเปนีๅ
ํ.ํ ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ฿หຌจดั ทํา฿หຌลຌวสรใจภาย฿น ๒์ วันนับตวันทีไผนการบริหาร
ราชการผนดินประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ํ.๎ ผนปฏิบัติราชการประจําปี ฿หຌจัดทําละสนอรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบกอนสนอ
คําของบประมาณรายจายประจําปีของปีงบประมาณตอเป
๒. องค์ประกอบของผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒ ประกอบดຌวย
๎.ํ นยบาย฿นการปฏิบัติราชการ
๎.๎ จัดทําป็นผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
๎.๏ กําหนดป้าหมายผลสัมฤทธิ่ของงาน ตัวชีๅวดั ผลสํารใจ
๎.๐ ขันๅ ตอน ระยะวลา งบประมาณทีไตอຌ ง฿ชຌ฿นการดํานินการตละขัๅนตอน
๎.๑ ประมาณการรายเดຌ รายจาย ละทรัพยากรอืไนทีไตอຌ ง฿ชຌ
๏. การจัดทํา Template ของผนปฏิบัตริ าชการ ฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี สํานักงบประมาณ ละสํานักงาน ก.พ.ร. เดຌกําหนดบบฟอร์มผนปฏิบัติราชการ
๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ฿หຌสวนราชการเปดํานินการ พืไอ฿หຌผนปฏิบัติราชการสามารถสดง
ความชืไอมยงกับผนการบริหารราชการผนดินละนําเปสูการจัดทําคําของบประมาณของสวนราชการ
พรຌอมทัๅงสามารถนําเป฿ชຌประยชน์฿นการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการดຌวย฿นคราวดียวกัน
๐. นวทาง ขันๅ ตอนละกระบวนการ฿นการจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติ ราชการประจําปีของส่วนราชการ
๐.ํ ขัๅนตอนที่ส่วนราชการดํานินการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี
ํ) ฿หຌสวนราชการทบทวนสถานะการดํานินภารกิจทีไรับผิดชอบตามงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณทีไผานมาภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทัๅงความสอดคลຌองกับผนการบริหาร
ราชการผนดิน พืไอนําเปสูการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ดยมีนวทาง
การพิจารณา ดังนีๅ
ํ.ํ) ตรวจสอบภารกิจ หากตรงกับนยบาย฿นผนการบริหารราชการผนดิน
฿หຌนํามาจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
ํ.๎) ตรวจสอบภารกิจลຌวเมตรง ต฿กลຌคียงกับนยบาย฿นผนการบริหารราชการ
ผนดินอาจปรับปรุง฿หຌสอดคลຌองกับผนการบริหารราชการผนดินลຌวดํานินการตอตามนยบาย
ํ.๏) ตรวจสอบภารกิจลຌวเมตรงกับนยบาย฿นผนการบริหารราชการผนดิน
฿หຌยกลิกละนํางิน฿นภารกิจทีไยกลิกเป฿ชຌ฿นภารกิจอืไนทีไมีความพรຌอม ตยังขาดงินงบประมาณทีไจะ฿ชຌ฿นการ
ดํานินการ หรือนําเป฿ชຌ฿นครงการทีไริริไม฿หมตามผนปฏิบัติราชการทีไสอดคลຌองกับผนการบริหารราชการ
ผนดิน
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

฿หຌครบถຌวน

ํ์
ํ.๐) กรณีทีไป็น ครงการริ ริไม ฿หม฿ หຌร ะบุ ละดํา นิน การจัด ทํา รายละอีย ด

๎) กระทรวง สวนราชการละหนวยงานรัฐ นําประดในนยบายตามผนการบริหาร
ราชการผนดิน มาปลงป็นผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ตามภารกิจทีเไ ดຌรับมอบหมายละภารกิจตามกฎหมาย
๏) ฿หຌจัดผนการปฏิบัติราชการ฿หຌคลอบคลุมทัๅง ๏ มิติ คือ มิติ Agenda มิติ Function
ละมิติ Area
๐.๒ ส่วนราชการพิจารณานยบายที่กําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดินที่กี่ยวขຌอง
มาจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี กรณีทีไมีประดในตຌองปรับปรุง กฎ ระบียบ
หรือกฎหมายทีไกีไยวขຌอง฿หຌนําสนอ฿นผนการปรับปรุงกฎหมายหรือผนนิติบัญญัติเวຌดຌวย ดย฿ชຌนวทาง
การพิจารณา ๗ ขຌอ ดังนีๅ
ํ) เดຌผลลัพธ์ทตีไ อบสนองตอนยบายของรัฐบาล
๎) มีผลผลิตทีสไ ามารถชืไอมยง฿หຌกิดผลลัพธ์ตามทีไตอຌ งการ
๏) มีกระบวนการจัดทําผลผลิต/กิจกรรมทีไนาํ เปสูผลผลิตตามป้าหมายทีไกําหนดเวຌ
๐) หนวยงานทีไรับผิดชอบ มีความพรຌอม฿นการดํานินงานทัๅงดຌานระบบ ดຌานการจัดการ
ละดຌานกฎหมายตางๆทีไ กีไยวขຌอง
๑) มีวงงินคา฿ชຌจาย ละหลงทีไมาของงินทีไหมาะสม
๒) มีความสอดคลຌองระหวางผนการดํานินงาน กลยุทธ์กับผนการ฿ชຌจา ยงบประมาณ
๗) มีการนํารายงานผลการวิคราะห์ความสํารใจของการดํานินงานจากการ฿ชຌจาย
งบประมาณ (PART) มา฿ชຌ  ป็น ครืไ อ งมื อ ประกอบการตั ด สิน ฿จ฿นการกํา หนดนยบายละปรั บ ทิศ ทาง
การดํานินงาน รวมทัๅง฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการปรับผนปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌสามารถนําสงผลผลิตเปสูป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
๐.๏ ส่วนราชการจัดลําดับความสําคัญละความพรຌอมของครงการ ซึไงป็นการวิคราะห์
ความป็นเปเดຌ฿นการดํานินการ ดยอาจพิจารณาระยะวลาการดํานินการภารกิจ฿นตละปี ตามนวทาง
ทีไสาํ นักงบประมาณกําหนด ดังนีๅ
ํ) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของครงการ ป็น ๐ ระดับ
ํ.ํ) ระดับ A ป็นผลผลิต/ครงการละกิจกรรมทีไมีความสําคัญ฿นชิงยุทธศาสตร์
ป้าหมายการ฿หຌบริการ มีความสมบูรณ์พรຌอมดํานินการ ละสอดคลຌองกับผนการบริหารราชการผนดิน
ยุทธศาสตร์ ละมีตัวชีๅวัดความสํารใจ ซึไงป็นผลผลิต/ครงการ ละกิจกรรมทีไมีความสําคัญลําดับรก ละ
จําป็นตຌองตัๅงงบประมาณ฿หຌครบถຌวน (ทัๅงนีๅ ตຌองป็นผลผลิต/ครงการ ละกิจกรรมทีไมีความพรຌอม฿นกระบวนการ
การผลิต การบริหารจัดการดຌวย)
ํ.๎) ระดับ B ป็นผลผลิต/ครงการละกิจกรรมทีไสอดคลຌองกับผนการบริหาร
ราชการผนดิน มียุทธศาสตร์ ป้าหมายการ฿หຌบริการ ตัวชีๅวัดความสํารใจตยังเมครบถຌวน ควรปรับปรุง
อีกลใกนຌอย฿หຌสมบูรณ์ ชน ความพรຌอม฿นกระบวนการผลิตหรือการบริหารจัดการ ละพิจารณากรอบวงงิน
งบประมาณ฿หຌตามความจําป็น
ํ.๏) ระดับ C ป็นผลผลิต/ครงการ ละกิจกรรม ทีไสอดคลຌองกับผนการบริหาร
ราชการผนดินฯ ยุทธศาสตร์ ป้าหมายการ฿หຌบริการ มีตัวชีๅวัดความสํารใจตมีงืไอนเขรืไองของความพรຌอม
฿นบางรืไอง ละอาจมีความจําป็นทีไตຌองรีบดํานินการละมีคา฿ชຌจาย฿นการตรียมการตาง ๆ พืไอ฿หຌมีความ
สมบูรณ์ครบถຌวน จึงอาจพิจารณางบประมาณ฿หຌบางสวนพืไอเปดํานินการกอน
ํ.๐) ระดับ D ป็นผลผลิต/ครงการ ละกิจกรรมทีไเมขຌากณฑ์฿ดเมสอดคลຌอง
กับผนการบริหารราชการผนดินฯ เมสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ ละเมมีตัวชีๅวัดความสํารใจ เมสามารถสงถึง
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ํํ
ผลสํารใจของยุทธศาสตร์เดຌ มຌวา อาจจะมีความพรຌอมอาจพิจารณา฿หຌชะลอเปกอนเมนํามาบรรจุ฿นผนปฏิบัติ ราชการ
๎) สวนราชการพิจารณาหลงงินนํามา฿ชຌ฿นการดํานินภารกิจตามผนการบริหาร
ราชการผนดินฯ ทีไนํามาปลงป็นผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ดยพิจารณา
ทุกหลงทีไครบถຌวนสมบูรณ์ พรຌอมทัๅงจํานกป็นรายปี เดຌก
๎.ํ) งินงบประมาณรายจายประจําปี
๎.๎) งินจากหลงอืไน/งินนอกงบประมาณ คือ
(ํ) งินรายเดຌของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(๎) งินชวยหลือ
(๏) งินกูຌ฿น - ตางประทศ
(๐) นวัตกรรมทางการงิน ชน กองทุนนอกงบประมาณ ป็นตຌน
(๑) การรวมลงทุนระหวางภาครัฐละอกชน (PPP)
ตัวอยาง ครงการ Mega Project วงงิน ํ,์์์ ลຌานบาทขึๅนเป อาจพิจารณา
จากหลงงินกูຌดอกบีๅยตไํา ป็นตຌน ทัๅงนีๅ ฿นการพิจารณาหลงงินควรหารือกับกระทรวงการคลังพืไอ฿หຌกิด
ความรอบคอบ
๏) พิจารณาความพรຌอมของผลผลิต/ครงการ ละกิจกรรมฉพาะทีไสอดคลຌองกับ
ผนการบริหารราชการผนดินฯ ยุทธศาสตร์ มีตัวชีๅวัดความสํารใจทีไผานการคัดลือก ดยอาจพิจารณาจาก
กระบวนการผลิต (ชน ความป็นเปเดຌ การออกบบความสามารถ฿นการผลิต) ละการบริหารจัดการ (ทัๅง฿น
การบริหารจัดการ฿นดํานินการ ละการบริหารจัดการดຌานการงิน) ของผลผลิต/ครงการ ละกิจกรรมนัๅน ๆ
กอนจะพิจารณากีไยวกับกรอบวงงิน
๐) ควรพิจารณาถึงความสีไยง พิจารณากรอบความสีไยงทีไอาจจะกิดขึๅนตอผลสํารใจ
ตอสาธารณะ ป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ความสีไยง฿นการบริหารจัดการ (การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎ
ระบียบ ขຌอบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริหารสินทรัพย์) ความสีไยง฿นกระบวนการผลิต (ผนการ
ดํานินงานทีไมีประสิทธิภาพ฿นการนําสงผลผลิต) ละความสีไยง฿นการจัดการทางการงิน (การบริหารงินสด
ความคุຌมคา การจัดลําดับความสําคัญ)
๐.๐ ขัๅนตอนการบูรณาการของจຌาภาพประดในนยบาย จຌาภาพตละนยบายละ
กระทรวงหลักทีไเดຌรบั มอบหมายตามผนการบริหารราชการผนดิน ดํานินการ บูรณาการรวมกับสวนราชการ
ทีไกีไยวขຌอง จัดทําผนปฏิบัติราชการละบูรณาการพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับผนการบริหารราชการผนดิน
ดยพิจารณา
ํ) ลดความซๅําซຌอนของผลผลิต/ครงการละงบประมาณ
๎) บง/มอบหมายการดํานินงาน/ความรับผิดชอบ฿นนยบาย
๏) พิจารณาหาหลงงิน฿นการดํานินงานทีไเดຌรับมอบหมาย
๐) จัดลําดับความสําคัญ ระดับผนงาน ครงการ
๑) พิจารณาหลงงิน งินงบประมาณ งินนอกงบประมาณละหลงอืไน
๒) จัดทํา Phasing ฿นการจัดการทรัพยากร/งบประมาณ ตามขຌอทใจจริงของ
ผนการดํานินงาน ผนปฏิบัติราชการประจําปี ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ภาย฿ตຌนยบาย กลยุทธ์ตามผนการ
บริหารราชการผนดินดยมีหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌคาํ ปรึกษานะนํา เดຌก
๒.ํ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ซึไงป็น
ผูຌเดຌรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี฿หຌป็นผูຌรับผิดชอบกํากับ ติดตาม ละประมินผลการดํานินการตาม
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ํ๎
ผนการบริหารราชการผนดินฯ ฿หຌคาํ นะนํากีไยวกับความชืไอมยงผนปฏิบัติราชการกับผนการบริหาร
ราชการผนดิน
๒.๎) สํา นัก งบประมาณ ฿หຌคํา ปรึก ษานะนํา กีไย วกับ ความชืไอ มยง฿นการ
จั ด ทํา ผนปฏิ บั ติ ร าชการกั บ การจั ด ทํา งบประมาณ การจั ด ลํา ดั บ ความสํา คั ญ ระดั บ ผนงานครงการ
฿นผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี พิจารณาหลงงินลຌวจัดทํา Phasing ฿นการ
จัดการทรัพยากร/งบประมาณตามขຌอทใจจริง ภาย฿ตຌนยบาย กลยุทธ์ตามผนการบริหารราชการผนดินฯ
การจัดการทรัพยากร/งบประมาณตามขຌอทใจจริง ภาย฿ตຌนยบาย กลยุทธ์ตามผนการบริหารราชการผนดิน
๒.๏) สํานักงาน ก.พ.ร. ฿หຌคาํ ปรึกษานะนําดຌานความสัมพันธ์กับการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
๒.๐) หารือกระทรวงการคลัง ขอคําปรึกษา นะนําการ฿นรืไองการจัดหาหลงงิน
฿นการดํานินการตามประดในนยบาย
๐.๑ ขัๅนตอนนําขຌาสู่ภารกิจ/หนຌาที่฿นระดับกระทรวง/หน่วยงาน พืไอจัดทําผนปฏิบัติ ราชการ ๐ ปี ผนปฏิบัติราชการประจําปี ดยกําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง/หนวยงาน ตัวชีๅวัด
กลยุทธ์หนวยงาน ผลผลิต/ครงการ ประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนຌาระยะปานกลาง (MTEF) การหา
หลงงิน ความชืไอมยงผนปฏิบัติราชการกับงบประมาณ฿นกระบวนการผลิตละจัดทําผลผลิต พรຌอมทัๅง
กําหนดระยะวลาการดํานินการจัดทํา Phasing ซึไงป็นการจัดการทรัพยากร฿หຌสอดคลຌองกับผนปฏิบัติ ราชการตามความป็นจริง฿นตละปี
๐.๖ ขัๅนตอนการตรียมการจัดทํารายละอียดของผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สมบูรณ์
พื่อการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี สวนราชการจัดทํารายละอียดของผนปฏิบัติราชการประจําปี
ทีสไ อดคลຌองกับผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ฿หຌครบถຌวน ละนําเปสูการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปี
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บทที่ ๏
กระบวนการดํานินงาน
หลังจากทีไคณะรัฐมนตรีถลงนยบายตอรัฐสภาลຌว สํานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
ลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละสํานักงบประมาณ
รวมกันจัดทําผนการบริหารราชการผนดิน สนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา฿หຌความหในชอบ ซึไงมีผลผูกพันกับ
คณะรัฐมนตรี ละสวนราชการตຌองทําภารกิจตามผนการบริหารราชการผนดินนัๅน ดยสวนราชการตຌองปลง
ผนการบริหารราชการผนดินเปสูการปฏิบัตินัๅนคือการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ตຌองมีความสอดคลຌองกับผนการบริหารราชการผนดิน
สวนผนปฏิบัติราชการประจําปี ตຌองจัดทํา฿นทุกปีงบประมาณ ดยระบุป้าหมาย ผลสัมฤทธิ่ของงาน ละ
ทัๅงประมาณการรายเดຌ รายจาย ละทรัพยากรอืไนทีไตຌอง฿ชຌ สนอตอรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบ พืไอ฿หຌสํานัก
งบประมาณดํานินการจัดสรรงบประมาณพืไอบรรลุภารกิจตามผนปฏิบัติราชการดังกลาว มืไอสิๅนปีงบประมาณ
฿หຌสว นราชการจัดทํารายงานสดงผลสัมฤทธิ่ของผนปฏิบัติราชการประจําปีสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ํ๒
หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธกี ารบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒
ผนปฏิบัติราชการประจําปี หากมีความจําป็นอันหลีกลีไยงเมเดຌหรือเมป็นประยชน์฿นการ
ดํานินการ สวนราชการสามารถปรับผนปฏิบัติราชการดยตຌองเดຌรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ํ๔
หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธกี ารบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒

๏.ํ ผังสดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model : กระบวนการการจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี
ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
฿นการออกบบกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย สํานักนยบายละผน สป. เดຌลือกนวทาง
การออกบบกระบวนการ ดย฿ชຌครืไองมือกระบวนการดํานินงาน฿นรูปของผนภาพสดงขัๅนตอนตามบบ
SIPOC Model ซึไงยอมาจาก S : Supplier (ผูຌสนับสนุนปัจจัยนําขຌา) , I : Input (ปัจจัยนําขຌา) , P : Process
(กระบวนการ) , O : Output (ปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ) ละ C : Customer (ผูຌรับบริการ) ดยมี
ขัๅนตอน฿นการดํานินการดังนีๅ
ํ. การสืไอสารทําความขຌา฿จกีไยวกับผูຌทีไ กีไยวขຌอง฿นการออกบบกระบวนการ
๎. วิคราะห์ผูຌรับบริการ/ผูຌมสี ว นเดຌสว นสีย (Customer) ละสิไงทีไจะเดຌรับ (Output)
๏. กําหนดขัๅนตอนของกระบวนการ (Process) ละชืไอมยงระหวางตละขัๅนตอนละ
วิคราะห์ผลผลิต ป้าหมาย ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญ ตัวชีๅวัด รวมทัๅงระยะวลาของตละขัๅนตอน
๐. วิคราะห์ปจั จัยนําขຌา (Input) ละผูสຌ นับสนุนปัจจัยนําขຌา (Supplier) ของกระบวนการ
ดยสามารถสดงรายละอียดตามผนภาพทีไ ๏ ละผนภาพทีไ ๑ สดงขัๅนตอนตามบบ
SIPOC Model ผนภาพทีไ ๐ ละผนภาพทีไ ๒ ผนผังขัๅนตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงานดังนีๅ
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ํ๐

ผนภาพที่ ๏ สดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model

กระบวนการ : จัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนยบายละผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ผลผลิต : ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ตัวชีๅวัดผลผลิต : รຌอยละของคุณภาพผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ผลลัพธ์ : ความชืไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ : รຌอยละของความชืไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
ขຌอกําหนดที่สําคัญ : ํ. กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขัๅนตอน
๎. ความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดกระบวนการ : ขัๅนตอนตามกระบวนการทีไสามารถดํานินการลຌวสรใจ

Supplier

Input

Sํ : รัฐบาล
S๒ : สลค.
S๏ :
ก.พ.ร.
S๐ : สศช.
S๑ : สงป.
S๖ :
นยบาย
ของ
ผูบຌ ริหาร
มท.

Iํ : ยุทธศาสตร์ชาติ
I๒ :ผนการบริหาร
ราชการผ่นดิน
I๏ : นยบาย
ของรัฐบาล
I๐ : อํานาจหนຌาที่
ภารกิจ พันธกิจ
ของ มท./
ส่วนราชการ
ระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท./
หน่วยงาน
฿นสังกัดสป.
I๑ : นยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่ กี่ยวขຌอง
I๖ : ความตຌองการ/
ความคาดหวัง
ของผูຌรับบริการละ
ผูຌมีสว่ นไดຌส่วนสีย

Process
ํ. ต่งตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี รวมทัๅงศึกษา วิคราะห์ละทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ผนการบริหารราชการผ่นดิน นยบายของรัฐบาล อํานาจหนຌาที่
ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานละนยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่กี่ยวขຌอง พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี (Tp : ๑ วัน)
Product : นวทางที่ไดຌจากการวิคราะห์ Target : นวทางที่ชื่อมยง Krp : ความสอดคลຌองละชื่อมยง KPI : นวทางที่สามารถ฿ชຌประยชน์ไดຌ Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน

๒. ระดมความคิดหในจากผูຌบริหาร ผูຌชี่ยวชาญ ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. พื่อวิคราะห์สภาพวดลຌอมขององค์กร กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย กลยุทธ์ (Tp : ๑ วัน)

Output

Customer

Oํ : ผนปฏิบัตริ าชการ
๐ ปี ของ มท.
Kroํ : คุณภาพของผนฯ
มท.
O๒ : ผนปฏิบัตริ าชการ
๐ ปี ของ สป.
Kro๒ : คุณภาพของผนฯ
สป.

Cํ : ส่วนราชการ
ระดับกรมละ
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท.
Krcํ : กรอบ
ละทิศทาง
ทีไชัดจน
ของผนฯ มท.
C๒ : หน่วยงาน
฿นสังกัด สป.
Krc๎ : กรอบ
ละทิศทาง
ทีไชัดจน
ของผนฯ สป.

Product : กรอบผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี Target : ความสมบูรณ์กรอบผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี Krp : ความมีส่วนร่วม KPI : กรอบผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีกิดจากการระดมความคิดหใน
Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน

๏. กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหน่วยงาน ละถ่ายทอด฿หຌกับส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. (Tp : ํ์ วัน)
Product : ป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิต Target : นําไปสู่การถ่ายทอด฿หຌกิดการรับรูຌ Krp : ความสอดคลຌองละการรับรูຌ KPI : ทุกหน่วยงานมีการถ่ายทอด฿หຌบคุ ลากร฿นสังกัด
Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๐. ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. กําหนดผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ (Tp : ํ๑ วัน)
Product : ผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ Target : ความชื่อมยงกับกรอบผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี Krp : ความสอดคลຌองละชือ่ มยง KPI : มีการกําหนด
รายละอียดอย่างชัดจน Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๑. รวบรวมขຌอมูลของส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. ละจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี (Tp : ํ๑ วัน)

ทบทวนละปรับปรุง

สนอ
รมว.มท./ปมท.
฿หຌความหในชอบ

Product : รายละอียดผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี Target : ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีมีคณ
ุ ภาพ สมบูรณ์ละครบถຌวน Krp : คุณภาพของผนฯ สมบูรณ์ละถูกตຌอง
KPI : ทุกหน่วยงานมีสว่ นร่วมละ฿หຌความร่วมมือ Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขันๅ ตอน
๖. จัดส่งผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ฿หຌหน่วยงาน฿นสังกัด พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป (Tp : ํ์ วัน)
Product : รูปล่มผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี Target : หน่วยงานนําไป฿ชຌป็นกรอบนวทางของหน่วยงาน Krp : ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปีส่งถึงทุกหน่วยงาน
KPI : ทุกหน่วยงานไดຌรับผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขันๅ ตอน
Tp : ภาย฿น ๖์ วัน นับต่วันที่ผนการบริหารราชการผ่นดินประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา

ทบทวนละปรับปรุง

ติดตาม กํากับ ประมินผล ละ

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ดํานินการตามผน

ํ๑

ผนภาพที่ ๐ ผนผังขันๅ ตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผูຌบริหาร /
สํานักนยบายละผน สป.

ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. /
หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

ผูຌบริหาร / ผูຌชี่ยวชาญ / ส่วนราชการ
ระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท. / หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

สํานักนยบายละผน สป.

กระบวนการ : จัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ขຌอกําหนดที่สําคัญ : ํ. กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขัๅนตอน
๎. ความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดกระบวนการ : ขันๅ ตอนตามกระบวนการทีไสามารถดํานินการลຌวสรใจ
ํ. ต่งตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี
ํ. ศึกษา วิคราะห์ละทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ผนการบริหาร
ราชการผ่นดิน นยบายของรัฐบาล อํานาจหนຌาที่ ภารกิจ/พันธกิจ
ของหน่วยงาน ละนยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่ กี่ยวขຌอง
พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี

๒. ระดมความคิดหใน
จากผูຌบริหาร ผูຌ ชี่ยวชาญ ส่วนราชการ
ระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. /
หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

๑ วัน

๑ วัน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ผนการบริหารราชการผ่นดิน
นยบายของรัฐบาล อํานาจหนຌาที่
ภารกิจ/พันธกิจ นยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่กีย่ วขຌอง
ของหน่วยงาน

นวทาง฿นการจัดทํา
ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี

๒. วิคราะห์สภาพวดลຌอมขององค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย กลยุทธ์
๏. กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหน่วยงาน ละ
ถ่ายทอด฿หຌกับส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

ํ์ วัน

๐. ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสากิจ฿นสังกัด มท./
หน่วยงาน฿นสังกัด สป. กําหนดผนงาน ครงการ
กิจกรรม งบประมาณ

ํ๑ วัน

๑. รวบรวมขຌอมูลของส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป.
ละจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี

ํ๑ วัน

๖. จัดส่งผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี ฿หຌหน่วยงาน฿นสังกัด
พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป

ํ์ วัน

ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์
ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย กลยุทธ์
ป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิต
ของหน่วยงาน

สนอ
รมว.มท. / ปมท. / อธิบดี /
฿หຌความหในชอบ

กรอบระยะวลาของกระบวนการ : ภาย฿น ๖์ วัน นับต่วนั ที่ผนการบริหารราชการผ่นดินประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ดํานินการตามผน/ติดตาม กํากับ ประมินผล ละรายงานผล/ทบทวนละปรับปรุง
ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. / หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ํ๒

ผนภาพที่ ๑ สดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model

กระบวนการ : จัดทําผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : สํานักนยบายละผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ผลผลิต : ผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ตัวชีๅวัดผลผลิต : รຌอยละของคุณภาพผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ผลลัพธ์ : ความชืไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ
ทีไ กีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ : รຌอยละของความชืไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบาย
หรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
ขຌอกําหนดที่สําคัญ : ํ. กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขัๅนตอน
๎. ความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดกระบวนการ : จํานวนของขัๅนตอนตามกระบวนการทีไสามารถดํานินการลຌวสรใจตามกําหนดวลา
Supplier
Sํ : รัฐบาล
S๒ : สลค.
S๏ : ก.พ.ร.
S๐ : สศช.
S๑ สงป.
S๖ :
นยบาย
ของ
ผูบຌ ริหาร
มท.

Input
Iํ : ยุทธศาสตร์ชาติ
I๒ :ผนการบริหาร
ราชการผ่นดิน
I๏ : นยบาย
ของรัฐบาล
I๐ : อํานาจหนຌาที่
ภารกิจ พันธกิจ
ของ มท./
ส่วนราชการ
ระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท./
หน่วยงาน
฿นสังกัดสป.
I๑ : นยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่ กี่ยวขຌอง
I๖ : ความตຌองการ/
ความคาดหวัง
ของผูຌรับบริการละ
ผูຌมีสว่ นไดຌส่วนสีย
ทบทวนละปรับปรุง

Process
ํ. ต่งตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี ศึกษา วิคราะห์ละทบทวนผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี/ยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผ่นดิน/นยบาย
ของรัฐบาล/อํานาจหนຌาที่ ภารกิจ พันธกิจของหน่วยงานละนยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่กี่ยวขຌอง พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (Tp : ต.ค. - พ.ย.)
Product : นวทางที่ไดຌจากการวิคราะห์ Target : นวทางที่ชื่อมยง Krp : ความสอดคลຌองละชื่อมยง KPI : นวทางสามารถนําไปสู่การ฿ชຌประยชน์ไดຌ Standard : ดํานินการ
ลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๒. กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหน่วยงาน ถ่ายทอด฿หຌกับส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. (Tp : ธ.ค. - ม.ค.)

Output
Oํ : ผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีของ มท.
Kroํ : คุณภาพของผนฯ
มท.
O๒ : ผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีของ สป.
Kro๒ : คุณภาพของผนฯ
สป.

Product : ป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิต Target : นําไปสู่การถ่ายทอด฿หຌกิดการรับรูຌ Krp : ความสอดคลຌองละการรับรูຌ KPI : ทุกหน่วยงานมีการถ่ายทอด฿หຌบคุ ลากร฿นสังกัด
Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๏. ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. กําหนดผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ ( Tp : ม.ค.)
Product : ผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ Target : ความชื่อมยงกับกรอบผนปฏิบัตริ าชการประจําปี Krp : ความสอดคลຌองละความชื่อมยง
KPI : มีการกําหนดรายละอียดอย่างชัดจน Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๐. รวบรวมขຌอมูลของส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. ละจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี (Tp : ก.พ.)

Customer
Cํ : ส่วนราชการ
ระดับกรมละ
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท.
Krcํ : กรอบ
ละทิศทาง
ทีไชัดจน
ของผนฯ มท.
C๒ : หน่วยงาน
฿นสังกัด สป.
Krc๎ : กรอบ
ละทิศทาง
ทีไชัดจน
ของผนฯ สป.

สนอ รมว.มท./ปมท.
฿หຌความหในชอบ

Product : รายละอียดผนปฏิบัติราชการประจําปี Target : ผนปฏิบัติราชการประจําปีมีคณ
ุ ภาพ สมบูรณ์ละครบถຌวน Krp : คุณภาพของผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
สมบูรณ์ละถูกตຌอง KPI : ทุกหน่วยงานมีสว่ นร่วมละ฿หຌความร่วมมือ Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน

๑. จัดส่งผนปฏิบัติราชการประจําปี ฿หຌหน่วยงาน฿นสังกัด พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป (Tp : ก.พ.)
Product : รูปล่มผนปฏิบัติราชการประจําปี Target : หน่วยงานนําไป฿ชຌป็นกรอบนวทางของหน่วยงาน Krp : ผนปฏิบัตริ าชการประจําปีส่งถึงทุกหน่วยงาน
KPI : ทุกหน่วยงานไดຌรับผนปฏิบัติราชการประจําปี Standard : ดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน

Tp : ก่อนสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
ทบทวนละปรับปรุง

ติดตาม กํากับ ประมินผล ละรายงานผล

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ดํานินการตามผน

ผนภาพที่ ๖ ผนผังขันๅ ตอน/มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

ผูຌบริหาร / ส่วนราชการระดับกรม
ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. /
สํานักนยบายละผน สป.

ส่วนราชการ ละหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. /
หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. /
สํานักนยบายละผน สป.

กระบวนการ : จัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ขຌอกําหนดที่สําคัญ : ํ. กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขัๅนตอน
๎. ความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบาย
หรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดกระบวนการ : ขันๅ ตอนตามกระบวนการทีไสามารถดํานินการลຌวสรใจ

ํ. ต่งตังๅ คณะกรรมการ/คณะทํางาน
จัดทําผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
ํ. ศึกษา วิคราะห์ละทบทวนผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี/
ผนการบริหารราชการผ่นดิน/นยบายของรัฐบาล/
อํานาจหนຌาที่ ภารกิจ พันธกิจของหน่วยงานละนยบาย
หรือยุทธศาสตร์อนื่ ๆ ที่กี่ยวขຌอง พื่อ฿ชຌป็นนวทาง
฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี

๒. กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหน่วยงาน
ละถ่ายทอด฿หຌกบั ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

ต.ค. - พ.ย.

ต.ค. - พ.ย.

ธ.ค. - ม.ค.

๏. ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./
หน่วยงาน฿นสังกัด สป. กําหนดผนงาน ครงการ
กิจกรรม งบประมาณ

ม.ค.

๐. รวบรวมขຌอมูลของส่วนราชการระดับกรม
ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป.
ละจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี

ก.พ.

๑. จัดส่งผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ฿หຌหน่วยงาน฿นสังกัด
พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป

ก.พ.

ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ ผนการบริหาร
ราชการผ่นดิน นยบายของรัฐบาล
อํานาจหนຌาที่ ภารกิจ/พันธกิจ
นยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่กี่ยวขຌองของหน่วยงาน

นวทาง฿นการจัดทํา
ผนปฏิบัติราชการประจําปี

ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์
ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย กลยุทธ์
ป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิต
ของหน่วยงาน

สนอ
รมว.มท./ปมท.
฿หຌความหในชอบ

กรอบระยะวลาของกระบวนการ : ก่อนสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
ดํานินการตามผน/ติดตาม กํากับ ประมินผล ละรายงานผล/ทบทวนละปรับปรุง
ส่วนราชการระดับกรม ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ํ๗

ํ๔
หมายหตุ :- คําอธิบายพิไมติมของคํายอตาง ๆ ตามผนภาพทีไ ๏ ละผนภาพทีไ ๑
คําย่อ

S : Supplier
I : Input
P : Process
O : Output
C : Customer
Tp : Time Process
Product
Target
Kr : Key requirement
Krp : Key requirement Process
Kro : Key requirement Output
Krc : Key requirement Customer
KPI : Key Performance Indicator
Standard

คําอธิบาย

ผูสຌ นับสนุนปัจจัยนําขຌา
ปัจจัยนําขຌา
กระบวนการ
ปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ผูຌรับบริการ
ระยะวลาการดํานินงานของตละขัๅนตอน
ผลผลิตของตละขัๅนตอน
ป้าหมายผลผลิตของตละขัๅนตอน
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของกระบวนการ
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของตละขัๅนตอน
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของผูຌรับบริการ
ตัวชีๅวัดผลผลิตของตละขัๅนตอน
มาตรฐานผลผลิตของตละขัๅนตอน

หมายหตุ :- ความหมายสัญลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart) ผนภาพทีไ ๐ ละผนภาพทีไ ๒
รูปภาพสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์
ริไมตຌนหรือจบ Flow Chart (Start or Stop)
กระบวนการ (Process)
สวนนําขຌาขຌอมูลหรือสดงผลขຌอมูล (Input or Output)
การตัดสิน฿จ (Decision)
จุดชืไอมตอ (Connector)
ทิศทางการทํางาน (Direction of Flow)

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ํ๕

๏.๒ คําอธิบาย SIPOC ละรายละอียดขัๅนตอนกระบวนการต่ละขัๅนตอน

สํานักนยบายละผน สป.

ผูบຌ ริหาร/นักวิชาการ/หนวยงาน฿นสังกัด

ผูบຌ ริหารระดับสูง

สํานักนยบายละผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทํา
ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดเทยละสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย ดังนัๅน ฿นการดํานินการจัดทําผนปฏิบัติราชการจึงเดຌดํานินการควบคูกันเปทัๅงผน฿นระดับกรมละ
ระดับกระทรวง ดยมีขัๅนตอนสําคัญหลัก ๆ ฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ดังนีๅ

ตงตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา
ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี/ประจําปี
การประมินสภาพวดลຌอมภาย฿น
ละสภาพวดลຌอมภายนอกองค์กร
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ทิศทางของยุทธศาสตร์

฿หຌความหในชอบละประกาศ฿ชຌ
ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี/ประจําปี

ดํานินการตามผน
ทีไกําหนดเวຌ

ติดตาม กํากับ
รายงานผล

กําหนดประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์
ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย กลยุทธ์

รวบรวม วิคราะห์ละจัดทําผนปฏิบัติ
ราชการ ๐ ปี/ประจําปี

ประมินผลประจําปี

ทบทวนผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี/ประจําปี

ประมินผล
การบรรลุป้าหมาย

ผนภาพที่ ๓ การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี/ผนปฏิบัตริ าชการประจําปีละผูຌมีส่วนกี่ยวขຌอง
ดยทัไวเปกระบวนการการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
สวนราชการจะประกอบดຌวย ๏ สวนหลัก เดຌก
ํ. กระบวนการถายทอดผนจากระดับประทศสูระดับกระทรวงละระดับกรมการพิจารณา
ผนการบริหารราชการผนดินวาหนวยงานเดຌรับมอบหมาย฿นประดในยุทธศาสตร์฿ดบຌาง พิจารณาความกีไยวขຌอง
ของ฿นตละประดในยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์ ประชุมหารือรวมกับหนวยงานจຌาภาพทีไกีไยวขຌอง พืไอกําหนด
ขอบขตของการมีสวนรวม รับผิดชอบตอประดในยุทธศาสตร์ละกลยุทธ์หลัก
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๎์
๎. กระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ดยการระดมความคิดหในผูຌบริหารละผูຌทน
สํานัก/กอง พืไอรวมพิจารณากําหนดทิศทางละองค์ประกอบสําคัญของผน เดຌก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดใน
ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมายละกลยุทธ์ กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหนวยงาน
กําหนดครงการ กิจกรรม งบประมาณ พรຌอมทัๅงจัดลําดับความสําคัญ สนอขอความหในชอบจากผูຌบริหาร
๏. กระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี ดยการกําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการ
ประจําปีของกระทรวงพืไอถายทอดสูหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวง ฿หຌสํานัก/กองสงขຌอมูลครงการ/กิจกรรม
ละประมาณการงบประมาณ สนอขอความหในชอบจากผูຌบริหาร
การถ่ายทอดผนระดับประทศ/
ระดับกระทรวง
ผนการบริหารราชการผนดิน
พิจารณางานทีไเดຌรับมอบหมาย
ละงานทีไกีไยวขຌองตาม
ผนการบริหารราชการผนดิน
ทบทวนความกຌาวหนຌาละติดตาม
ประมินผลการดํานินงาน
ตามผนปฏิบัตริ าชการทีไผา นมา
ติดตามผลการบิกจาย
งบประมาณละตรวจสอบ
ภาระงบประมาณตาง ๆ
ของสวนราชการ
ประชุมรวมกับหนวยงาน
จຌาภาพกลยุทธ์หลักตาม
ผนการบริหารราชการผนดิน
ทีไ กีไยวขຌอง

การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
ระดมความคิดหในจากผูบຌ ริหาร/ผูຌชีไยวชาญ/
ผูຌทนสวนราชการ ละรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด
กําหนดวิสัยทัศน์
กําหนดพันธกิจ
กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์

กําหนดป้าประสงค์
กําหนดตัวชีๅวัด/
คาป้าหมาย
กําหนดกลยุทธ์

การจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี
กําหนดป้าหมาย
การ฿หຌบริการ
฿นผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
รวบรวม วิคราะห์ขอຌ มูล
ครงการ/กิจกรรมละ
ประมาณการงบประมาณ
ของสวนราชการ/หนวยงาน
฿นสังกัด

กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง
ถายทอดคาป้าหมายการ฿หຌบริการ
฿หຌกับหนวยงาน฿นสังกัด

จัดทํารางผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี

หนวยงาน฿นสังกัดพิจารณากําหนด
ผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ

สวนราชการ/หนวยงาน
฿นสังกัดตรวจสอบรางผนฯ

รวบรวมขຌอมูลผนของหนวยงาน฿นสังกัด
ละจัดทําผนปฏิบัตริ าชการสีไปี
ของกระทรวง

สนอรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงพิจารณา
฿หຌความหในชอบ

สนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงพิจารณา
฿หຌความหในชอบ

ผนภาพที่ ๔
การจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี/ผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการระดับกระทรวง

คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๎ํ
การถ่ายทอดผนระดับประทศ/
ระดับกระทรวง
ผนการบริหารราชการผนดิน

ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี
ของกระทรวงมหาดเทย

พิจารณาประดในยุทธศาสตร์
ละกลยุทธ์หลักทีไกีไยวขຌอง
หรือเดຌรับมอบหมาย
ประชุมรวมกับหนวยงาน
จຌาภาพกลยุทธ์หลักตาม
ผนการบริหารราชการผนดิน
ทีไ กีไยวขຌอง
กับภารกิจของหนวยงาน

การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
ประชุมระดมความคิดหในจากผูຌบริหาร/
ผูຌชีไยวชาญ/ผูຌทนสํานัก/กอง
กําหนดวิสัยทัศน์
กําหนดพันธกิจ
กําหนดประดใน
ยุทธศาสตร์

การจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี
กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการ
฿นผนปฏิบัติราชการประจําปี

กําหนดป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
กําหนดตัวชีๅวัด/
คาป้าหมาย
กําหนดกลยุทธ์

กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการ
ละผลผลิตของหนวยงาน
กําหนดผนงาน/ครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ ลຌวกรอกขຌอมูล฿นบบฟอร์ม
การจัดทําผนฯ ตามลําดับความสําคัญ
ของครงการ

สนออธิบดีพจิ ารณา฿หຌความหในชอบ

สํานัก/กอง สงขຌอมูลครงการ/
กิจกรรม ละประมาณการ
งบประมาณ

จัดทําราง
ผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
สํานัก/กอง
ตรวจสอบรางผน
สนออธิบดี
฿หຌความหในชอบ
สง฿หຌกระทรวงพืไอสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พิจารณา฿หຌความหในชอบ

สงขຌอมูลผน฿หຌกระทรวง

ผนภาพที่ ๙ การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี/ผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการระดับกรม
ํ. ระยะวลาการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ตาม
ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดຌวยการจัดทํา ผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๐๗ ขຌอ ๔ ฿หຌสวนราชการ
ตຌองจัดทําผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ํ๒ หงพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒ ภาย฿นกําหนดวลา ดังตอเปนีๅ
ํ.ํ ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ฿หຌจดั ทํา฿หຌลຌวสรใจภาย฿น ๒์ วันนับตวนั ทีไผนการบริหาร
ราชการผนดินประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ํ.๎ ผนปฏิบัติราชการประจําปี ฿หຌจัดทําละสนอรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบ กอนสนอ
คําของบประมาณรายจายประจําปีของปีงบประมาณตอเป
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๎๎
๒. ขันๅ ตอนการจัดทําผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดยทีไกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี มีจาํ นวนขัๅนตอน
การดํานินงาน ๒ ขันๅ ตอน สวนกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี มีจํานวนขัๅนตอนการดํานินงาน
๑ ขัๅนตอน ซึไงเมมีขนัๅ ตอนการระดมความคิดหในจากผูຌบริหาร/ผูຌชีไยวชาญ/สวนราชการละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย/หนวยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย พืไอวิคราะห์สภาพวดลຌอม
ขององค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย กลยุทธ์ ซึไงเดຌมี
การจัดทํา฿นกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีลຌว ดยสามารถอธิบายรายละอียด฿นตละขัๅนตอน
เดຌดงั นีๅ
๒.ํ ขันๅ ตอนที่ ํ ต่งตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี ศึกษา วิคราะห์ละทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ผนการบริหารราชการผ่นดิน
นยบายของรัฐบาล อํานาจหนຌาที่ ภารกิจ/พันธกิจของหน่ว ยงานละนยบายหรือยุท ธศาสตร์อื่น ๆ
ที่ กี่ยวขຌอง พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
ํ) ระยะวลา (Tp) :
ํ.ํ) ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี (๑ วัน)
ํ.๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปี (ต.ค. - พ.ย.)
๒) ผลผลิต (Product) : นวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติ ราชการประจําปีทเีไ ดຌจากการศึกษา วิคราะห์ ละทบทวน
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : นวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปีมคี วามสอดคลຌองละชืไอมยงกับขຌอมูลทีไนาํ มา฿ชຌ฿นการศึกษา วิคราะห์ละทบทวน
๐) ขຌอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคลຌองละความชืไอมยง
๑) ตัวชีๅวัด ผลผลิต (KPI) : นวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปีทสีไ ามารถนําเปสูการ฿ชຌประยชน์เดຌ
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
มืไอคณะรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบผนการบริหารราชการผนดินสวนราชการ
ตຌองดํานินการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ภาย฿น ๒์ วันนับตวันทีไผนการบริหารราชการผนดินประกาศ
฿นราชกิจจานุบกษา ละ฿นตละปีงบประมาณสวนราชการตຌองจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี สนอรัฐมนตรี
฿หຌความหในชอบ กอนสนอคําของบประมาณรายจายประจําปีของปีงบประมาณตอเป นอกจากนีๅ สํานักงาน
ก.พ.ร. จะเดຌจຌงนวทางการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ดยขຌอมูลสําคัญ
ทีไสว นราชการจะตຌองจัดทําประกอบดຌวย สวนทีไ ํ ขຌอมูลทัไวเปของสวนราชการ (บบ ก.พ.ร. ์ํ) เดຌก วิสัยทัศน์
พันธกิจ คานิยมองค์การ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย กลยุทธ์ ครงการ ผลผลิต
กิจกรรม สวนทีไ ๎ ความชืไอมยงของนยบายรัฐบาล ป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง/หนวยงาน ละกลยุทธ์
ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผนดิน (บบ ก.พ.ร. ์๎) สวนทีไ ๏ รายละอียดผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ของสวนราชการ (บบ ก.พ.ร. ์๏) ละสวนทีไ ๐ ภาคผนวก (ถຌามี)
การต ง ตัๅ ง คณะกรรมการ/คณะทํา งานจัด ทํา ผนปฏิ บัติร าชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌป็นองค์คณะทีไรับผิดชอบดํานินการจัดทําผนปฏิบัติราชการ
๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอยละป็นทีไยอมรับรวมกันของทุกฝຆาย นืไองจาก
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางานจะประกอบดຌวยผูຌบริหารของทุกสวนราชการ ละมีอํานาจหนຌาทีไ
ประกอบดຌวย
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๎๏
ระดับกระทรวง มีปลัดกระทรวงมหาดเทย ป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
มหาดเทย ฝຆายบริหาร ป็นรองประธานกรรมการ ซึไงกรรมการ ประกอบดຌวย รองปลัดกระทรวงมหาดเทย หัวหนຌา
กลุมภารกิจดຌานสาธารณภัยละพัฒนามือง รองปลัดกระทรวงมหาดเทย หัวหนຌากลุมภารกิจ ดຌานกิจการความ
มัไนคงภาย฿น รองปลัดกระทรวงมหาดเทย หัวหนຌากลุมภารกิจดຌานพัฒนาชุมชนละสงสริมการปกครองทຌองถิไน
ทีไปรึกษาดຌานความมัไนคง ทีไปรึกษาดຌานการปกครอง ทีไปรึกษาดຌานกฎหมาย หัวหนຌาสวนราชการระดับกรม/
หัวหนຌาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย นายกมืองพัทยา ปลัดกรุงทพมหานครหรือผูຌทน
มีผูຌอํานวยการสํานักนยบายละผน สป. ป็นกรรมการละลขานุการ ละมีผูຌอํานวยการสวนทุกสวน฿นสังกัด
สํานักนยบายละผน สป. ป็นกรรมการละผูຌชวยลขานุการ
สวนราชการระดับกรม ดยขอยกตัวอยางองค์ประกอบละอํานาจหนຌาทีไ฿นสวน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ซึไงสวนราชการระดับกรมอืไน ๆ ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย อาจมี
องค์ประกอบละอํานาจหนຌาทีไตามความหมาะสมของตละสวนราชการเดຌ ซึไงสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
มีรองปลัดกระทรวงมหาดเทย ฝຆายบริหาร ป็นหัวหนຌาคณะทํางาน หัวหนຌาผูຌตรวจราชการกระทรวงมหาดเทย
ป็นรองหัวหนຌาคณะทํางาน คณะทํางาน ประกอบดຌวย ผูຌอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์฿นสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย มีผูຌอํานวยการสวนนยบายละผนรวม สํานักนยบายละผน สป. ป็นคณะทํางานละ
ลขานุการ ละมีนักวิคราะห์นยบายละผน สวนนยบายละผนรวม สํานักนยบายละผน สป. ป็น
คณะทํางานละผูຌชวยลขานุการ
ดยคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีมีอาํ นาจหนຌาทีไทีไสาํ คัญคือ
ํ) ศึกษา วิคราะห์ ทบทวนละกําหนดวิสัยทัศน์ คานิยมองค์กร พันธกิจ ประดใน
ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวดั ละคาป้าหมาย กลยุทธ์ รวมตลอดถึงครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต พืไอ฿ชຌ฿นการ
จัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
๎) จัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ดยพิจารณา
ดํานินการ฿หຌสอดคลຌองกับผนการบริหารราชการผนดินของรัฐบาล ละสามารถชืไอมยงเปสูการจัดทํา
คําของบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณเดຌอยางครบถຌวน
๏) นําสนอผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี฿หຌรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดเทย/ปลัดกระทรวงมหาดเทย/อธิบดีพิจารณา฿หຌความหในชอบ
๐) ตงตัๅงคณะทํางานพืไอชวยหลือการปฏิบัติงานเดຌตามความหมาะสม
๑) ดํานินการอืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌองกับการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี หรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
๔) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : ยุทธศาสตร์ชาติ ผนการบริหารราชการผนดิน
นยบายของรัฐบาล อํานาจหนຌาทีไ ภารกิจ/พันธกิจของหนวยงาน รวมทัๅงองค์ความรูຌกีไยวกับกระบวนการวางผน
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่า฿ชຌจ่าย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ชຌจ่าย : พืไอป็นการลดคา฿ชຌจาย
ควรสืไอความขຌา฿จ฿นกีไยวกับนวทาง฿หຌผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จอยางครบถຌวน การจัดสรรทรัพยากรทีไหมาะสมกับ
การปฏิบัติ ละการปฏิบัติตามผนงานทีไวางเวຌเดຌ฿นทุกขัๅนตอน
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๎๐
ํ์) ขຌอพึงระวัง฿นการดํานินงาน :
ํ์.ํ) ผูบຌ ริหารทุกระดับควร฿หຌความสําคัญ฿นกระบวนการจัดทําผนทุกขัๅนตอน
ํ์.๎) ควรปรับปรุงขຌอมูลสารสนทศทีไจําป็นสําหรับการวางผน฿หຌถูกตຌอง
ทันสมัย ครบถຌวน พืไอ฿หຌการวิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันป็นเปอยางถูกตຌอง ทีไยงตรง ซึไงจะป็นประยชน์
฿นการพัฒนาละกําหนดนวทาง฿นการกຌเขปัญหา
ํ์.๏) ควรจัด฿หຌมีการทบทวนยุทธศาสตร์ของหนวยงานป็นประจําทุกปีพืไอ฿ชຌ
ป็นขຌอมูลประกอบการทบทวนละปรับปรุงผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี
฿หຌทนั ตอสถานการณ์ละความปลีไยนปลง
๒.๒ ขัๅนตอนที่ ๒ ระดมความคิดหในจากผูຌบริหาร/ผูຌชี่ยวชาญ/ส่วนราชการระดับกรม
ละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พื่อวิคราะห์สภาพวดลຌอมองค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด
ค่าป้าหมาย กลยุทธ์
ํ) ระยะวลา (Tp) :
ํ.ํ) ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี (๑ วัน)
ํ.๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปี เมมีการดํานินการ฿นขัๅนตอนนีๅนืไองจากมีการ
จัดทํา฿นกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีลຌว
๒) ผลผลิต (Product) : กรอบผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดใน
ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย กลยุทธ์)
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : ความสมบูรณ์ของกรอบผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
๐) ขຌอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความมีสว นรวมของทุกภาคสวน
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : กรอบผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีกิดจากการระดมความ
คิดหในของทุกภาคสวน
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีของกระทรวง
มหาดเทย/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี พืไอกําหนดกรอบ฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
กําหนดทิศทางการดํานินการ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวัดความสํารใจ ครงการ/กิจกรรม)
รวมทัๅงมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ
ดยขัๅนตอนการดํานินการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ดยมีรายละอียดดังนีๅ
(ํ) ทบทวนบริบท/สถานภาพปัจจุบนั ของสวนราชการ
(ํ.ํ) ทบทวนงานทีไเดຌรับมอบหมายละงานกีไยวขຌองตามผนการบริหารราชการ
ผนดิน
(ํ.๎) ประสานหนวยงานจຌาภาพพืไอกําหนดขอบขต/ป้าหมายของผนปฏิบัติ ราชการ ทบทวนความกຌาวหนຌาละติดตามประมินผลการดํานินการตามผนปฏิบัติราชการทีไผา นมา
(ํ.๏) ติดตามผลการบิกจายงบประมาณละตรวจสอบภาระงบประมาณตาง ๆ
ของสวนราชการ
(ํ.๐) ตรวจสอบสภาวะวดลຌอมภาย฿ตຌบริบทของสวนราชการ พืไอป็นขຌอมูล
฿นการกําหนดผนปฏิบัติราชการ ๐ ปีของสวนราชการ
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๎๑
(ํ.๑) กําหนดป้าหมายละประดในยุทธศาสตร์ของผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
ละตรวจสอบความชืไอมยงชิงยุทธศาสตร์
(๎) ทบทวน วิคราะห์สภาพวดลຌอมภาย฿นละภายนอก (SWOT Analysis)
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมายละกลยุทธ์
(๎.ํ) การทบทวนละวิคราะห์สภาพวดลຌอมภาย฿นละภายนอก การรูຌจัก
สถานภาพหรือสภาวะขององค์การป็นสิไงสําคัญทีไจะทํา฿หຌประสบความสํารใจ ขຌอมูลจากการวิคราะห์จะมีประยชน์
฿นการกําหนดพันธกิจ ละวิสัยทัศน์ขององค์การ ดยอาศัยขຌอมูลการวิคราะห์ดังกลาวป็นพืๅนฐาน ซึไงจะทํา฿หຌ
องค์กรมีทิศทางละป้าประสงค์ทีไชัดจนกวຌางเกล วิธีทีไนิยมพรหลาย฿นการวิคราะห์สถานภาพหรือสภาวะของ
องค์การ คือ SWOT Analysis ซึไงตละตัวอักษรมีความหมายดังนีๅ
S - Strength (จุดขใง) ป็นผลมาจากปัจจัยภาย฿น หมายถึง ความ
สามารถละสถานการณ์ภาย฿นหนวยงานทีไสงผลดຌานบวก ซึไงชวยผลักดันการดํานินงาน฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์
ละสามารถนํามาพัฒนา฿หຌกิดประยชน์สงู สุด หรือป็นสิไงทีไหนวยงานทําเดຌดี
W - Weakness (จุดออน) ป็นผลมาจากปัจจัยภาย฿น หมายถึง จุดออน
ขຌอจํากัด หรือความสามารถละสถานการณ์ภาย฿นหนวยงานทีไสงผลดຌานลบ
O - Opportunity (อกาส) หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอก
ทีไ อืๅอตอการดํานินการทีไป็นประยชน์ของหนวยงานหรือสามารถนํามาพัฒนา฿หຌป็นผลดีตอ หนวยงาน฿นอนาคต
T - Threat (ภัยคุกคาม) หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอก
ทีไป็นอุปสรรคตอการดํานินการทีไป็นประยชน์ของหนวยงาน หรือทํา฿หຌกิดผลสียหาย ผลกระทบ฿นทางลบ
ตอหนวยงาน
ขัๅนตอน฿นการดํานินการ ดังนีๅ
(๎.ํ.ํ) การศึกษาละกใบรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง เดຌก
- ความตຌองการ ความคาดหวังของผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย
(Stakeholders) สวนราชการหรือองค์กรอืไนทีไปฏิบัติงานกีไยวขຌองกัน ดยศึกษาจากอกสาร สํารวจความคิดหใน
จัดสัมมนาระดมความคิดหใน
- สภาพการขงขันทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ ดยการ
ศึกษาจากอกสาร รายงานประจําปี วใบเซต์ วารสารของสวนราชการอืไนทีไมีลักษณะงาน฿กลຌคียงกันละงานวิจัย
ทีไ กีไยวขຌอง รวมทัๅงการติดตอขอขຌอมูลจากสวนราชการดยตรง
- นวัตกรรมละการปลีไยนปลงทีไสําคัญ ดยศึกษาจากอกสาร
ละงานวิจยั ทีไกีไยวขຌอง
- จุดขใงละจุดออน ทรัพยากรบุคคลละทรัพยากรอืไน ๆ ดยจัด
สัมมนาหรือระดมความคิดหใน
- อกาส฿นการปรับปลีไยนทรัพยากร ดยการศึกษาอกสาร
ละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงจัดสัมมนาระดมความคิดหใน
- ความสีไยง฿นดຌานตาง ๆ ดยการศึกษาอกสารละงานวิจัย
ทีไ กีไยวขຌอง รวมทัๅงจัดสัมมนาระดมความคิดหใน
- การปลีไยนปลงทางศรษฐกิจระดับประทศหรือระดับลก
ดยการศึกษาอกสารละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง
- จุดขใง จุดออนของสวนราชการหรือองค์กรอืไนทีไปฏิบัติงาน
กีไยวขຌองกัน ดยการศึกษาอกสารละงานวิจยั ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงจัดสัมมนาระดมความคิดหใน
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๎๒
(๎.ํ.๎) รวบรวมขຌอมูล ฿นตละรายการตามขຌอ (๎.ํ.ํ) เป฿ชຌ฿ น
กระบวนการวิคราะห์ SWOT ดยจัดประชุมกลุมยอยหรือประชุมชิงปฏิบัติการ ทัๅง฿นกลุมผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ
ระดับผูຌปฏิบัติ ผูຌรับบริการละผูຌมีสว นเดຌสว นสีย
- วิ คราะห์จุด ขใง ละจุด ออ นจากสภาพวดลຌอ มภาย฿น
ดยพิจารณา฿หຌครอบคลุมประดในสําคัญ เดຌก นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน ครงสรຌางการบริหาร
วัฒนธรรมองค์การ บุคลากร งบประมาณ ทคนลยี ป็นตຌน
- วิคราะห์อกาสละภัยคุกคามจากสภาพวดลຌอมภายนอก
ดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกทีไอาจสงผลกระทบตอการดํานินงานทัๅงทางตรงละทางอຌอม เดຌก นยบาย
ระดับชาติ สถานการณ์ทางศรษฐกิจ สังคม การมืองการปกครองทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ กฎหมาย
ละระบียบทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน
- ฿หຌนาๅํ หนักดยพิจารณาจากจุดขใง จุดออน อกาส ละ
ภัยคุกคาม
(๎.ํ.๏) นําผลการวิคราะห์ตามขຌอ (๎.ํ.๎) เป฿ชຌ฿นการจัดทํายุทธศาสตร์
฿นสวนของการกําหนดทิศทางองค์กร ละการกําหนดกลยุทธ์ทีไหมาะสมกับสภาพองค์กรตอเป
(๏) ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย
ละกลยุทธ์ ดย ก.พ.ร. เดຌ฿หຌคาํ นิยามเวຌ ดังนีๅ
(๏.ํ) วิสัยทัศน์ หมายถึง สิงไ ทีไราตຌองการ฿หຌหนวยงานป็นภาย฿นกรอบระยะวลา
฿ดวลาหนึไง ซึไงอาจจะกําหนดทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว
(๏.๎) พันธกิจ กรอบหรือขอบขตการดํานินงานของหนวยงาน การกําหนด
พันธกิจ สามารถทําเดຌดยนําภารกิจ (หรือหนຌาทีไความรับผิดชอบ) ตละขຌอทีไหนวยงานเดຌรับมอบหมายตัๅงต
รกกอตัๅงมาป็นนวทาง ทัๅงนีๅ ผูຌจัดทําตຌองกําหนด฿หຌชัดจนวาพันธกิจตละขຌอมีความหมายครอบคลุมขอบขต
คเหน ละตละขຌอมีความตกตางกันอยางเร พืไอ฿หຌการจัดทําผนยุทธศาสตร์฿นขัๅนตอนตอเปป็นเปอยาง
สะดวกละถูกตຌอง
(๏.๏) ประดในยุทธศาสตร์ หมายถึง ประดในหลักทีไตຌองคํานึงถึง ตຌองพัฒนา
ตຌองมุงนຌน ประดในยุทธศาสตร์นีๅ สามารถทําเดຌดยการนําพันธกิจตละขຌอมาพิจารณาวา฿นพันธกิจตละขຌอนัๅน
หนวยงานตຌองการดํานินการ฿นประดใน฿ดป็นพิศษ ละหลังจากเดຌดํานินการดังกลาวป็นทีไรียบรຌอยลຌว
ตຌองการ฿หຌกิดผลการปลีไยนปลง฿นทิศทาง฿ด
(๏.๐) ยุทธศาสตร์ หมายถึง นวทาง฿นการบรรลุจดุ หมายของหนวยงาน ดังนัๅน
จุดหมายจึงป็นสิไงทีไสําคัญยิไง฿นการจัดทํายุทธศาสตร์ ดยผูຌจัดทําจําป็นตຌองกําหนดจุดหมายของหนวยงาน฿หຌชัดจน
พืไอ฿หຌยุทธศาสตร์ทเีไ ดຌออกมานัๅนตรงตามความตຌองการ ละดํานินเป฿นทิศทางทีไถูกตຌอง
(๏.๑) ป้าประสงค์ หมายถึง สิไงทีไหนวยงานปรารถนาจะบรรลุ ดยตຌองนํา
ประดในยุทธศาสตร์มาพิจารณาวา หากสามารถดํานินการจนประสบความสํารใจตามประดในยุทธศาสตร์ตละขຌอ
฿ครป็นผูຌเดຌรบั ผลประยชน์ ละเดຌรับประยชน์อยางเร
(๏.๒) ตัวชีๅวัด หมายถึง สิไงทีไจะป็นตัวบงชีๅวาหนวยงานสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุป้าประสงค์ ทีไวางเวຌเดຌหรือเม ตຌองพิจารณาหาปัจจัยทีไป็นตัวบงชีๅดังกลาวละตຌอง฿ชຌถຌอยคําทีไชัดจน
ทัๅง฿นงของคําจํากัดความละการระบุขอบขต ดยตัวชีๅวัดนีๅจะถูกนําป็นหลัก฿นการกําหนดคาป้าหมาย
฿นลําดับตอเป
(๏.๗) คาป้าหมาย หมายถึง ตัวลขหรือคาของตัวชีๅวัดความสํารใจทีไหนวยงาน
ตຌองการบรรลุขัๅนตอนนีๅ ป็นขัๅนตอนของการกําหนดหรือระบุวา฿นผนงานนัๅน ๆ หนวยงานตຌองการทําอะเร
฿หຌเดຌป็นจํานวนทาเร ละภาย฿นกรอบระยะวลาทา฿ด จึงจะถือวาบรรลุป้าหมาย
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)
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(๏.๔) กลยุทธ์ หมายถึง สิงไ ทีหไ นวยงานจะดํานินการพืไอ฿หຌบรรลุป้าประสงค์
ดยกลยุทธ์นีๅ จะกําหนดขึๅนจากการพิจารณาปัจจัยหงความสํารใจ (critical success factors) ป็นสําคัญ
กลาวคือ ตຌองพิจารณาวา฿นการทีไจะบรรลุป้าประสงค์ขຌอหนึไง ๆ นัๅน มีปัจจัย฿ดบຌางทีไมีผลตอความสํารใจ ละ
ราจําป็นตຌองทําอยางเร จึงจะเปสูจดุ นัๅนเดຌ
(๏.๕) ผลผลิต/ครงการ ละกิจกรรมทีไตอຌ งดํานินการ
(๏.ํ์) ประมาณการรายเดຌ รายจายของสวนราชการ ละกําหนดวงงิน
งบประมาณ/หลงงินทุกหลงทีไ฿ชຌ฿นการดํานินภารกิจ จํานกป็นรายปีละตามผลผลิต/ครงการ พรຌอมทัๅง
ระบุหลงงินนอกงบประมาณ
(๏.ํํ) กําหนดจຌาภาพ/หนวยงานทีไรับผิดชอบ ละกําหนดภารกิจของ
หนวยงาน (ภารกิจพืนๅ ฐาน - ภารกิจยุทธศาสตร์)
(๐) ศึกษา วิคราะห์กรอบนยบาย฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี เดຌก ผนการบริหารราชการผนดินของรัฐบาล ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ นยบายของรัฐบาล ละนยบายของรัฐมนตรี ป็นตຌน
(๑) พิจารณาความชืไอมยงผนการบริหารราชการผนดินพืไอปลงสูการปฏิบัติ
ผนการบริหารราชการผนดินจะมีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ (ระดับกระทรวง) ฿นตละประดใน
นยบายเวຌลຌว ซึไงกระทรวงจะตຌองมาจัดทํารายละอียด฿นการมอบหมายวาป็นความรับผิดชอบของสวนราชการ
ระดับกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ฿ด พืไอรับผิดชอบนํานยบายเปปลงสูการปฏิบัติตอ เป
๔) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : นวทางการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่า฿ชຌจ่าย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ชຌจ่าย : การบริหารจัดการ
฿หຌบุคลากรทีไรบั ผิดชอบ ดํานินการตามผน ละมีความรับผิดชอบตามทีไกาํ หนดเวຌ
ํ์) ขຌอพึงระวัง฿นการดํานินงาน :
การกําหนดประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ละกลยุทธ์หลักจะตຌองคํานึงถึง
ป้าหมายทัๅงระยะสัๅนละระยะยาว รวมทัๅงความตຌองการของประชาชนละผูຌมีสว นเดຌสีย ต฿นหลายครัๅงทีไผา นมา
ยังเมเดຌนຌน฿หຌความสําคัญกับความสมดุลของประดในดังกลาว นืไองจากมีระยะวลา฿นการดํานินการคอนขຌาง
จํากัดจําป็นตຌองรวบรัดการดํานินการบางขัๅนตอน ซึไง฿นระยะตอเปหากจะตຌองดํานินการควรมีหลักการละ
ขຌอควรคํานึง ดังนีๅ
ํ์.ํ) การวิคราะห์ SWOT พืไอ฿หຌทราบสถานะปัจจุบันของหนวยงานวามี
ศักยภาพของจุดขใงอยู฿นระดับ฿ด จุดออนอยู฿นระดับ฿ด ลຌวพิจารณาวาสถานะหนวยงาน฿นระดับดังกลาว
ชวยสงสริมหรือสรຌางอกาส ทีไจะทํา฿หຌมีความป็นเปเดຌทีไจะบรรลุความทຌาทายทีไมีอยูเดຌหรือเม ซึไงจะทํา฿หຌ
ทราบชองวางระหวางระหวางศักยภาพทีไมีอยูกับความทຌาทายทีไตຌองผชิญ ละจะนําเปสูการกําหนดยุทธศาสตร์
ป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวัดละคาป้าหมาย ทีไจะกຌเข ปรับปรุง ละติมตใมชองวางดังกลาว พืไอชวยสรຌาง
ความสมดุลระหวางอกาสกับความทຌาทาย
฿นการวิคราะห์ SWOT มีปัจจัยทีไควรจะพิจารณาตอเปนีๅ
- มีค วามซืไอ สัต ย์ตอ ตนอง ผูຌวิ คราะห์จ ะตຌอ งรูຌ ละยอมรับ จุด ออ น
รูຌอปุ สรรค ของหนวยงาน จะตຌองมี฿จป็นกลาง฿นการวิคราะห์ปัญหา
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)
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- ยกยะปัญหา฿หຌเดຌละกຌปัญหานัๅน฿หຌตรงจุด ผูຌวิคราะห์จะตຌอง
ยกยะ ฿หຌเดຌวา อะเรป็นปัญหา ละอะเรป็นสาหตุของปัญหาพืไอหาทางกຌเข฿หຌเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
- มองปัญหา฿หຌกวຌางละครบทุกดຌาน เมมองปัญหาพียงดຌาน฿ดดຌานหนึไง
ํ์.๎) การจัดทําผนทีไยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map) พืไอชืไอมยงความป็นหตุ
ป็นผลของป้าประสงค์฿นตละดຌาน ซึไงจะทํา฿หຌกิดความสมดุลของอกาสละความทຌาทาย฿นระยะสัๅนละ
ระยะยาว รวมทัๅงทํา฿หຌกิดความสมดุลของความตຌองการของผูຌมีสว นเดຌสว นสียทีไสาํ คัญ
ํ์.๏) การกําหนดตัวชีๅวัดทีไตอบสนองตละป้าประสงค์฿หຌป็นตัวชีๅวัดทีไป็นหตุ
ละป็นผล ตอกัน ซึไงจะชวยรับประกันเดຌวามืไอผลการดํานินงานดຌานหนึไงบรรลุป้าหมายลຌว การดํานินงาน
อีกดຌานหนึไงซึไงป็นผลสืบนืไองของงานรกกใจะบรรลุป้าหมายดຌวย
ํ์.๐) การกําหนดครงการ/กิจกรรมทีไจะมาตอบสนองตละกลยุทธ์฿หຌป็น
ครงการ/กิจกรรมทีไสมดุลกันระหวางการตอบสนองอกาสละความทຌาทาย฿นระยะสัๅนละระยะยาว ละ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌมีสวนเดຌสว นสียทีไสาํ คัญทัๅงหมด
ํ์.๑) การตัๅงคาป้าหมายตัวชีๅวัดของตละป้าประสงค์ ฿หຌป็นคาป้าหมาย
ทีสไ มดุลระหวางป้าหมายระยะ ๐ ปี กับป้าหมายระยะ ํ ปี นัไนคือมีความสอดคลຌองกันของป้าหมายระยะสัๅน
กับระยะยาว
อยางเรกใตาม การสรຌางความสมดุลระหวางอกาสกับความทຌาทาย อาจจะเม
สามารถดํานินการเดຌ฿นทุกประดในความทຌาทาย พราะบางประดในป็นการดํานินการตามนยบายรัฐบาล
ทีไมอบหมายหรือสัไงการ สวนราชการจะตຌองดํานินการตามทีไเดຌรับมอบหมาย จึงเมสามารถลือกดํานินการ
ฉพาะงานทีไมคี วามหมาะสมกับสถานะละศักยภาพของสวนราชการทานัๅน
๒.๏ ขัๅนตอนที่ ๏ กําหนดป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหน่วยงาน ถ่ายทอด
฿หຌกับส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสากิจ฿นสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงาน฿นสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ํ) ระยะวลา (Tp) :
ํ.ํ) ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี (ํ์ วัน)
ํ.๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปี (ธ.ค. - ม.ค.)
๒) ผลผลิต (Product) : ป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหนวยงาน
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : สามารถนําป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของ
หนวยงานเปถายทอด฿หຌกิดการรับรูຌ
๐) ขຌอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคลຌองของป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิต
ของหนวยงาน ละการรับรูຌของบุคลากร
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : ทุกหนวยงานมีการถายทอด฿หຌบุคลากร฿นสังกัดเดຌรับรูຌ
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
จัดประชุมจຌาหนຌาทีไระดับผูຌปฏิบัติของทุกสวนราชการหรือจຌงวียน พืไอถายทอด
คาป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหนวยงาน฿หຌกบั หนวยงาน฿นสังกัดละบุคลากรเดຌรับรูຌ
๔) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : ป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหนวยงาน
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
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(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่า฿ชຌจา่ ย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ชຌจ่าย : การนําผลสํารใจของ
การปรับปรุงกระบวนการลดคา฿ชຌจา ย฿นกระบวนการเปลกปลีไยนรียนรูຌกบั กระบวนการอืไนละ/หรือองค์กรอืไน
ํ์) ขຌอพึงระวัง฿นการดํานินงาน :
การถายทอดคาป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของกระทรวง การนําเปปฏิบัติ
ทําเดຌคอนขຌางยากนืไองจากงาน฿นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดเทยมีขอบขตกวຌางขวาง ละงานของ
สวนราชการ฿นสังกัดจะมีลักษณะฉพาะ เมมีความกีไยวขຌองหรือกีไยวขຌองกับงานของกรมอืไนนຌอยมาก ยกตัวอยาง
ชนงานของกรมทีไดนิ จะกีไยวขຌองกับรืไองของทีไดิน งานของกรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัยจะกีไยวขຌองกับ
สาธารณภัย งานของกรมยธาธิการละผังมืองกีไยวขຌองกับการจัดทําผังมือง การดูลความปลอดภัยอาคารสูง
ขืไอนป้องกันตลิไง ป็นตຌน ดังนัๅน ฿นการกําหนดคาป้าหมายการ฿หຌบริการ฿นระดับกระทรวงจึงป็นการนํา
คาป้าหมายการ฿หຌบริการของสวนราชการระดับกรมมา฿ชຌนืไองจากเมมีงานของกรมอืไนทีไจะมาบงคาป้าหมาย
เปเดຌ ทํา฿หຌผูຌดูหมือนวาเมมีการถายทอดคาป้าหมายจากระดับกระทรวงเปยังระดับกรม อยางเรกใตาม ถึงมຌ
฿นบางงานทีไมีความชืไอมยงกีไยวขຌองกันกใยากทีไจะกําหนดป็นคาป้าหมายการ฿หຌบริการของกระทรวงทีไมี
ขຌอความป็นกลาง ๆ ทีจไ ะถายทอดเป฿หຌหลายๆหนวยงานเดຌ
๒.๐ ขัๅนตอนที่ ๐ ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดกระทรวง
มหาดไทย/หน่วยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดผนงาน ครงการ กิจกรรม
งบประมาณ
ํ) ระยะวลา (Tp) :
ํ.ํ) ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี (ํ๑ วัน)
ํ.๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปี (ม.ค.)
๒) ผลผลิต (Product) : ผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : ความชืไอมยงกับกรอบผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี
ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
๐) ขຌอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคลຌองละความชืไอมยง
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : มีการกําหนดรายละอียดอยางชัดจน
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
สวนราชการ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทยจัดทํารายละอียดป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด
ละป้า หมาย กลยุท ธ์ ละผนงาน/ครงการ/ผลผลิต/กิจ กรรม/งบประมาณ ตามทีไเดຌรับ การถา ยทอด
คาป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิต พรຌอมทัๅงจัดลําดับความสําคัญ
๔) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย
กลยุทธ์ ป้าหมายการ฿หຌบริการละผลผลิตของหนวยงาน
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๏์
๙) ค่า฿ชຌจ่าย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ชຌจ่าย : ควรสืไอความขຌา฿จ
฿นกีไยวกับนวทาง฿หຌผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จอยางครบถຌวน การจัดสรรทรัพยากรทีไหมาะสมกับการปฏิบัติ ละ
การปฏิบัติตามผนงานทีไวางเวຌเดຌ฿นทุกขัๅนตอน
ํ์) ขຌอพึงระวัง฿นการดํานินงาน :
ํ์.ํ) จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบการจัดทําผนควรป็นผูຌมีความรูຌ ความขຌา฿จ
ํ์.๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปีป็นผนทีไ฿ชຌ฿นการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปีดຌวย ดังนัๅน จึงตຌองประสานความรวมมืออยาง฿กลຌชิดกับผูຌทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําคําของบประมาณ
หรือ฿หຌขຌามามีสวนรวม฿นการจัดทําผนตัๅงตริไมกระบวนการ
๒.๑ ขัๅนตอนที่ ๑ รวบรวมขຌอมูลของส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสากิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ หน่วยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําผนปฏิบัติราชการ
๐ ปีละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
ํ) ระยะวลา (Tp) :
ํ.ํ) ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี (ํ๑ วัน)
ํ.๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปี (ก.พ.)
๒) ผลผลิต (Product) : รายละอียดผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีมีคณ
ุ ภาพ สมบูรณ์ละครบถຌวน
๐) ขຌอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : คุณภาพของผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปีสมบูรณ์ละถูกตຌอง
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : ทุกหนวยงานมีสว นรวมละ฿หຌความรวมมือ
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
๗.ํ) รวบรวมขຌอมูลผนของหนวยงาน฿นสังกัดละจัดทําป็นรางผนปฏิบัติราชการ
๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามบบฟอร์มทีไสาํ นักงบประมาณ ละสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
๗.๎) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี พืไอพิจารณารางผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี ฿หຌขຌอคิดหใน
ละขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงกຌเข
๗.๏) ปรับปรุงกຌเขรางผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
ตามขຌอนะนําของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
๗.๐) นําสนอรางผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กระทรวงมหาดเทยละสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยพิจารณานําสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดเทย หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดเทย฿หຌความหในชอบละประกาศ฿ชຌ
๗.๑) จัดทําอกสารผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี
๔) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : รายละอียดผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติ ราชการประจําปี
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๏ํ
(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่า฿ชຌจ่าย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ชຌจ่าย : ควรสืไอความขຌา฿จ
฿นกีไยวกับนวทาง฿หຌผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จอยางครบถຌวน การจัดสรรทรัพยากรทีไหมาะสมกับการปฏิบัติ ละ
การปฏิบัติตามผนงานทีไวางเวຌเดຌ฿นทุกขัๅนตอน
ํ์) ขຌอพึงระวัง฿นการดํานินงาน : จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบการจัดทําผนควรป็น
ผูຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นกระบวนการวางผน
๒.๖ ขัๅนตอนที่ ๖ จัดส่งผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติร าชการประจํา ปี
฿หຌหน่วยงาน฿นสังกัด พื่อ฿ชຌป็นนวทาง฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป
ํ) ระยะวลา (Tp) :
ํ.ํ) ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี (ํ์ วัน)
ํ.๎) ผนปฏิบัติราชการประจําปี (ก.พ.)
๒) ผลผลิต (Product) : อกสารรูปลมผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติ ราชการประจําปีทีไผา นความหในชอบของรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดเทยหรือปลัดกระทรวงมหาดเทย
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : หนวยงานสามารถนําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปีเป฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการดํานินงานของหนวยงาน
๐) ขຌอกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีสงถึงทุกหนวยงานละนําเป฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการดํานินงานของหนวยงาน
๑) ตัว ชีๅวัด ขัๅน ตอน (KPI) : ทุก หนว ยงานเดຌรั บ ผนปฏิบัติ ร าชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
๗.ํ) จัดสงผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปี฿หຌหนวยงาน
ทีไ กีไยวขຌอง ชน สํานักงบประมาณ ละสํานักงาน ก.พ.ร. ป็นตຌน
๗.๎) ผยพร฿หຌสวนราชการละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดทราบละ฿ชຌประยชน์
฿นการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปีของปีตอเป จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี รวมทัๅง
฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการปฏิบัติงานอืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
๔) วัส ดุอุป กรณ์ ละทคนลยี : รูปลมอกสารผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี
๙) ค่า฿ชຌจ่าย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ชຌจ่าย : ควรสืไอความขຌา฿จ
฿นผน฿หຌผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จอยางครบถຌวน
ํ์) ขຌอพึงระวัง฿นการดํานินงาน :
ํ์.ํ) ควรจัด฿หຌมีการทบทวนยุทธศาสตร์ของหนวยงานป็นประจําทุกปี พืไอ฿ชຌ
ป็นขຌอมูลประกอบการทบทวนละปรับปรุงผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี
฿หຌทนั ตอสถานการณ์ละความปลีไยนปลง
ํ์.๎) ควรปรับปรุงขຌอมูลสารสนทศทีไจําป็นสําหรับการวางผน฿หຌถูกตຌอง
ทันสมัย ครบถຌวน พืไอ฿หຌการวิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันป็นเปอยางถูกตຌอง ทีไยงตรง ซึไงจะป็นประยชน์
฿นการพัฒนาละกําหนดนวทาง฿นการกຌเขปัญหา
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๏๎

๏.๏ ผนบริหารความสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization
of the Tread Way Commission)
การบริหารความสีไยงนัๅน มีความสําคัญละมีความจําป็นอยางยิไง ฿นการป้องกันละควบคุม
ความสีไยง฿นดຌานตาง ๆ ทีไอาจกิดขึๅนจากสถานการณ์ทีไเมนนอน ซึไงมีผลกระทบตอความสํารใจขององค์กร
ดยรวม ดยการบริหารความสีไยงทีไดีตຌอง฿หຌคน฿นองค์กรทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองทุกฝຆายเดຌมีสวนรวม฿นการวิคราะห์
ตรวจสอบ ประมินความสีไยงละผลกระทบทีไอาจจะกิดขึๅนกับองค์กรอยูสมอ อีกทัๅงรวมกันวางผนป้องกัน
ละควบคุม฿หຌหมาะสมกับภารกิจ พืไอลดสภาพปัญหาหรือหลีกลีไยงความสีไยงทีไอาจสรຌางความสียหายหรือ
ความสูญสีย฿หຌกบั องค์กรเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ตามกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๎ การวางผน
ชิงยุทธศาสตร์ กําหนด฿หຌสวนราชการตຌองมีการวิคราะห์ละจัดทําผนบริหารความสีไยงตามมาตรฐาน COSO
พืไอตรียมการรองรับการปลีไยนปลงทีไอาจกิดขึๅนจากการดํานินผนงาน/ครงการทีไสําคัญ ซึไงตຌองครอบคลุม
ความสีไยงดຌานธรรมาภิบาล
สวนราชการตຌองมีการวิคราะห์ละบริหารจัดการความสีไยงตามประดในยุทธศาสตร์฿หຌครบถຌวน
ทุกประดในของสวนราชการ ดยคัดลือกผนงาน/ครงการทีไสําคัญละมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสํารใจ
ตามประดในยุทธศาสตร์ทีไเดຌรับงบประมาณอยางนຌอยประดในยุทธศาสตร์ละ ํ ผนงาน/ครงการมาดํานินการ
บริหารความสีไยง พืไอจัดการกับการปลีไยนปลงทีไอาจสงผลกระทบตอความสํารใจหรือการบรรลุป้าหมายของ
ผนงาน/ครงการตามผนยุทธศาสตร์
คํานิยาม
ํ. ความสี่ยง (Risk) หมายถึง หตุการณ์หรือการกระทํา฿ดๆ ทีไอาจจะกิดขึๅนภาย฿นสถานการณ์
ทีไเมนนอนละจะสงผลกระทบหรือสรຌางความสียหาย (ทัๅงทีไป็นตัวงินละเมป็นตัวงิน) หรือกอ฿หຌกิดความ
ลຌมหลวหรือลดอกาสทีไจะบรรลุวัตถุประสงค์ละป้าหมายขององค์กร ทัๅง฿นดຌานกลยุทธ์ ดຌานการดํานินงาน
ดຌานการงิน ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระบียบ ซึไงอาจป็นผลกระทบทางบวกดຌวยกใเดຌ ดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ทีเไ ดຌรับ ละอกาสทีไจะกิด (Likelihood) ของหตุการณ์
ลักษณะของความสีไยง ความสีไยงนัๅนสามารถมองยกป็น ๏ สวน ดังนีๅ ํ) ปัจจัยสีไยง คือ
สาหตุทจีไ ะทํา฿หຌกิดความสีไยง ๎) หตุการณ์สีไยง คือ หตุการณ์ทีไสง ผลกระทบตอการดํานินงานหรือนยบาย
๏) ผลกระทบของความสีไยง คือ ความรุนรงของความสียหายทีไนา จะกิดขึๅนจากหตุการณ์สีไยง
๒. ปัจจัยสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตຌนหตุหรือสาหตุทีไมาของความสีไยงทีไจะทํา฿หຌ
เมบรรลุวตั ถุประสงค์ทีไกําหนดเวຌ ดยตຌองระบุเดຌดวຌ ยวาหตุการณ์นนัๅ จะกิดทีไเหน มืไอ฿ด ละกิดขึๅนเดຌอยางเร
ละทําเม ทัๅงนีๅ สาหตุของความสีไยงทีไระบุควรป็นสาหตุทีไทຌจริง พืไอจะเดຌวิคราะห์ละกําหนดมาตรการ
ลดความสีไยง฿นภายหลังเดຌอยางถูกตຌอง
๏. การประมินความสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความสีไยง
การวิคราะห์ความสีไยง ละจัดลําดับความสีไยง ดยการประมินจากอกาสทีไจะกิด (Likelihood) ละ
ผลกระทบ (Impact) ซึไงอกาสทีไจะกิด หมายถึง ความถีไหรืออกาสทีไจะกิดหตุการณ์ความสีไยงละผลกระทบ
หมายถึง ขนาดความรุนรงของความสียหายทีไจะกิดขึๅนหากกิดหตุการณ์ความสีไยงมืไอทําการประมินลຌว
ทํา฿หຌทราบระดับของความสีไยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความสีไยงทีไเดຌจากการประมินอกาส
ละผลกระทบของตละปัจจัยสีไยง บงออกป็น ๐ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางละตไํา
๐. การบริหารความสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการทีไ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ
฿หຌอกาสทีไจะกิดหตุการณ์ความสีไยงลดลง หรือผลกระทบของความสียหายจากหตุการณ์ความสีไยงลดลง
อยู฿นระดับทีไองค์กรยอมรับเดຌ ซึไงการจัดการความสีไยงอาจบงดยสรุปเดຌป็น ๑ นวทางหลัก ดังนีๅ
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๏๏
๐.ํ การยอมรับ (Take , Accept) หมายถึง การทีไความสีไยงนัๅนสามารถยอมรับเดຌภาย฿ตຌ
การควบคุมทีไมีอยูจนปัจจุบัน ซึไงเมตຌองดํานินการ฿ด ๆ ชน กรณีทีไมีความสีไยง฿นระดับทีไเมรุนรงละเมคุຌมคา
ทีจไ ะดํานินการ฿ด ๆ ฿หຌขออนุมัติหลักการรับความสีไยงเวຌละเมดาํ นินการ฿ด ๆ
๐.๎ การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง ป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกบบวิธกี ารทํางาน฿หม พืไอลดอกาสทีไจะกิด หรือลดผลกระทบ฿หຌอยู฿นระดับทีไองค์กรยอมรับเดຌ
๐.๏ การยกลิก (Terminate) หรือ หลีกลีไยง (Avoid) หมายถึง การทีไความสีไยงนัๅน
เมสามารถยอมรับเดຌละตຌองจัดการ฿หຌความสีไยงนัๅนเปอยูนอกงืไอนเขของการดํานินงาน ชน การหยุดดํานินงาน
หรือกิจกรรมทีไกอ฿หຌกิดความสีไยงนัๅน การปลีไยนปลงวัตถุประสงค์฿นการดํานินงาน การลดขนาดของงาน
หรือกิจกรรมลง
๐.๐ การอนยຌาย (Transfer) หรือบง (Share) หมายถึง การอนยຌายหรือบงความสีไยง
เป฿หຌผูຌอืไนชวยรับผิดชอบ ชน การจຌางบุคคลภายนอกมาดํานินการทน การทําประกันภัย ป็นตຌน
๑. การควบคุม (Control) หมายถึง นยบาย นวทาง หรือขัๅนตอนปฏิบัติตา ง ๆ ซึไงดํานินการ
พืไอลดความสีไยง ละทํา฿หຌการดํานินการบรรลุวตั ถุประสงค์ บงเดຌ ๐ ประภท คือ
๑.ํ การควบคุมพืไอการป้องกัน (Preventive Control) ป็นวิธกี ารควบคุมทีไกําหนดขึๅน
พืไอป้องกันเม฿หຌกิดความสีไยงละขຌอผิดพลาดตัๅงตรก
๑.๎ การควบคุมพืไอ฿หຌตรวจพบ (Detective Control) ป็นวิธีการควบคุมทีไกําหนดขึๅน
พืไอคຌนพบขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅนลຌว
๑.๏ การควบคุมดยการชีๅนะ (Directive Control) ป็นวิธีการควบคุมทีไสงสริมหรือ
กระตุຌน฿หຌกิดความสํารใจตามวัตถุประสงค์ทีไตอຌ งการ
๑.๐ การควบคุมพืไอการกຌเข (Corrective Control) ป็นวิธีการควบคุมทีไกําหนดขึๅน
พืไอกຌเขขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅน฿หຌถูกตຌอง หรือพืไอหาวิธกี ารกຌเขเม฿หຌกิดขຌอผิดพลาดซๅําอีก฿นอนาคต
๖. ความไม่น่นอน หมายถึง ความปลีไยนปลงเมคงทีไดังดิมตลอดกาล หรือหมายถึงผลของ
หตุการณ์ละสิไงตาง ๆ ทีไมีอกาสกิดขึๅนเดຌทัๅงทีไป็นเปตามความคาดหมายหรือนอกหนือความคาดหมาย
(บางครัๅงอาจ฿ชຌคําวาอกาส ซึไงมักจะทํา฿หຌรูຌสึกป็นเป฿นทางบวกหรือกิดขึๅน฿หม ฿นขณะทีไคําวาความเมนนอน
มักจะทํา฿หຌรูຌสึกป็นเป฿นทางลบละอาจมีการกิดขึๅนลຌวตปลีไยนปลงเดຌ) ชน สภาพรางกาย ภูมิอากาศ
ป็นตຌน
๓. ปัญหา หมายถึง สิไงทีไกิดขึๅนละมักจะสงผล฿นทางลบป็นอุปสรรคตอป้าหมายการดํานินการ
จําป็นตຌองมีการกຌเข พราะมิฉะนัๅนปัญหาดังกลาวอาจกอ฿หຌกิดความสียหายตามมาปัญหาอาจมิเดຌกิดจาก
สาหตุของความสีไยงสมอเป หรืออีกนัยหนึไงกใคือผล฿ด ๆ กใตามทีไกิดจากการสีไยงอาจเมเดຌกลายป็นปัญหา
สมอเป (พราะอาจมีทงัๅ ชิงบวกละชิงลบ หรือถຌาป็นชิงลบกใอาจมีความสียหายมากหรือนຌอยตกตางกัน)

สีไยง ดังนีๅ

การกําหนดป้าหมายการบริหารความสี่ยง
หลักกณฑ์฿นการพิจารณาคัดลือกผนงาน/ครงการ พืไอวิคราะห์ละจัดทําผนบริหารความ

ํ. ป็นผนงาน/ครงการทีไดํานินการพืไอ฿หຌ สป. สามารถบรรลุป้าประสงค์ภาย฿ตຌประดใน
ยุทธศาสตร์ตามทีไระบุ฿นผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย พ.ศ. ๎๑๑๗ - ๎๑๒ํ
๎. ป็นผนงาน/ครงการทีไเดຌรับงบประมาณ฿นปีงบประมาณนัๅน ๆ
๏. ฿นกรณีป็นการดํานินงานดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย฿หຌศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สป. ดํานินการวิคราะห์ความสีไยงตามงืไอนเข
ทีไระบุ฿นกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๐ การวัด การวิคราะห์ ละ
การจัดการความรูຌ
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๏๐
ทังๅ นีๅ ฿นการพิจารณาคัดลือกผนงาน/ครงการ฿นการวิคราะห์พืไอจัดทําผนบริหารความสีไยง
ตามขຌอ ํ - ๎ ฿หຌ฿ชຌกณฑ์การพิจารณาพืไอ฿หຌคะนนดังนีๅ
ปัจจัยพิจารณา
ํ. ผลกระทบการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
๎. งบประมาณทีไเดຌรับ
฿นปีงบประมาณนัๅน ๆ

ํ
สงผลกระทบตอการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
บางสวน
เดຌรับงบประมาณสูง
ป็นลําดับ ๏
ละตไํากวา฿นตละ
ประดในยุทธศาสตร์

กณฑ์การพิจารณา
๒
สงผลกระทบตอการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
สูง
เดຌรับงบประมาณสูง
ป็นลําดับ ๎
฿นตละ
ประดในยุทธศาสตร์

๏
สงผลกระทบตอการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
สูงมาก
เดຌรับงบประมาณสูง
ป็นลําดับ ํ
฿นตละ
ประดในยุทธศาสตร์

๏.๐ ผนรองรับภาวะฉุกฉิน
ตามกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ การจัดการ กระบวนการ
กําหนด฿หຌสวนราชการตຌองมีระบบรองรับภาวะฉุกฉินตาง ๆ ทีไอาจกิดขึๅนละมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ พืไอ฿หຌสวนราชการจะสามารถดํานินงานเดຌอยางตอนืไอง
สํานักนยบายละผน สป. มีระบบรองรับภาวะฉุกฉิน พืไอ ฿หຌบุค ลากร฿ชຌป็นนวทาง
฿นการลดหรือป้องกันความสียหาย฿นการทํางานเวຌลวงหนຌา หรือ฿นกรณีทีไพบหตุการณ์ทีไเมคาดคิด อกาส
ทีไจะประสบนຌอยกวา หรือหากกิดความสียหายขึๅนกใจะป็นความสียหายทีไนຌอยกวา ละสามารถกลับคืน
สูส ภาวะปกติ ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางตอนืไอง มีประสิทธิภาพ ดยมีวตั ถุประสงค์
ํ. พืไอตรียมความพรຌอมของบุคลากร ละป็นการลดความสีไยงตาง ๆ อันอาจจะกิดขึๅนละ
สามารถรองรับสถานการณ์฿นกรณีทีไ กิดภาวะฉุกฉิน
๎. พืไอป็นกรอบนวทาง฿นการลดละป้องกันความสียหาย฿นการทํางานเวຌลว งหนຌา
๏. พืไอป้องกันละควบคุมความสูญสียทีไกิดกับการปฏิบัติงาน รวมทัๅงทํา฿หຌการปฏิบัติงาน
กิดความตอนืไองเปเดຌ
๐. พืไอป็นนวทาง฿นการตอบตຌละกูຌคนื ฿นกรณีทีไ กิดหตุภาวะฉุกฉิน฿หຌกลับคืนสูสภาวะปกติ
นิยามศัพท์
ํ. ภาวะฉุกฉิน (Emergency) หมายถึง หตุการณ์ทีไกิดขึๅนดยมิเดຌคาดการณ์เวຌลวงหนຌา
ซึงไ กิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไสํานักงานอันอาจกอ฿หຌกิดอันตรายตอบุคคลหรือความสียหายตอทรัพย์สิน หรือสงผล
กระทบตอสิไงวดลຌอม หรือการดํานินงานของสํานักนยบายละผน สป.
๎. ระดับภาวะฉุกฉิน (Emergency Level) บงระดับของหตุฉุกฉินออกป็นระดับ ดังนีๅ
๎.ํ ภาวะฉุกฉินทีไสามารถควบคุมเดຌ เดຌก ภาวะฉุกฉินทีไยังเมกินความสามารถของ
บุคลากรสํานักนยบายละผน สป. ฿นการกຌเขปัญหา ดย฿ชຌอุปกรณ์ระงับหตุฉุกฉินทีไมีอยู฿นสํานักงานควบคุม
ภาวะฉุกฉินเดຌ
๎.๎ ภาวะฉุกฉินทีไเมสามารถควบคุมเดຌ เดຌก ภาวะฉุกฉินทีไสงผลกระทบตอบุคลากร
ทีไปฏิบัติงานภาย฿นสํานักนยบายละผน สป. ถึงขัๅนตຌองอพยพบุคลากรออกจากสํานักงาน ละสงผลกระทบ
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๏๑
กับชุมชน หรือพืๅนทีไ฿กลຌคียงสํานักงาน การควบคุมภาวะฉุกฉินเมสามารถ฿ชຌอุปกรณ์ระงับหตุฉุกฉินทีไมีอยู
฿นสํานักงานควบคุมภาวะฉุกฉินเดຌหรือป็นภาวะฉุกฉินทีไรุนรงตຌองขอความชวยหลือจากหนวยงานภายนอก
฿นการควบคุมละระงับหตุฉุกฉิน
จากการศึกษาภารกิจละสภาพการปฏิบัติงานของสํานักนยบายละผน สป. ฿นฐานะทีไป็น
หนวยงานทางนยบาย ซึไงตຌองสนอนะละจัดทํานยบายละยุทธศาสตร์ของกระทรวง฿หຌสอดคลຌองกับ
นวนยบายพืๅนฐานหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ นยบาย
ของรัฐบาลละนยบายของกระทรวง จัดทําผนมหาดเทยมบท ประสานผนการปฏิบัติงาน ละสนอนะ
นยบาย฿นการตัๅงละจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทัๅงติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
฿นสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุมภารกิจ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนว ยงานอืไน ทีไ กีไย วขຌอ งหรือ ทีไเ ดຌรับ มอบหมาย ละจากการวิ คราะห์ส ถานการณ์ ละปัจ จัย ทีไอ าจ
มีผลกระทบตอการดํานินงานของบุคลากรละสํานักงาน ดังนัๅน สํานักนยบายละผน สป. จึงเดຌกําหนด
ผนรองรับภาวะฉุกฉินละนวทางการดํานินงานดังนีๅ
ํ. ผนป้องกันละควบคุมอัคคีภัย
ํ.ํ มาตรการ/นวทางการดํานินงาน ประกอบดຌวย
ํ) ติดตัๅงอุปกรณ์ดับพลิง เดຌก ถังดับพลิง สายฉีดนๅําเวຌ฿นจุดทีไขຌาถึงเดຌงายละ
หในชัดจน ดยมีการตรวจสอบความพรຌอม฿ชຌงาน
๎) นຌนยๅํา฿หຌบุคลากรถอดปลัๆกเฟหรือปຂดสวิตช์เฟทุกครัๅงหลังลิก฿ชຌงาน ยกวຌนอุปกรณ์
ชืไอมตอบางอยาง ชน ตูຌ ยใน ป็นตຌน
๏) ตรวจสอบละซอมบํารุงอุปกรณ์เฟฟ้า ชน สายเฟฟ้า หลอดเฟ ป็นตຌน ฿หຌอยู
฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌอยูสมอ พืไอป้องกันเฟฟ้าลัดวงจร
ํ.๎ นวทางการปฏิบัติ฿นการควบคุมภาวะฉุกฉิน ประกอบดຌวย
ํ) มืไอกิดสภาวะฉุกฉิน ผูຌพบหในหตุการณ์จຌงสัญญาณฉุกฉินดยทันที พรຌอมรีบ
ทําการระงับหตุหรือตຌตอบหตุการณ์ฉุกฉินนัๅน฿นบืๅองตຌน ลຌวรายงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ
๎) ฿หຌบุคลากรทีไเดຌรับมอบหมายประกาศขຌอความทางทรขง/สียงตามสาย ระบุถึง
นวทางการปฏิบัติ สถานทีไตงัๅ จุดรวมพล ณ ลานศาลาวาการกระทรวงมหาดเทยละสถานทีไปฏิบัติงานสํารอง
๏) ระงับหตุบืๅองตຌนดຌวยครืไองดับพลิงชนิดสารคมีหรือนๅํา หรือวัสดุอืไน ๆ พืไอควบคุม
ป้องกันความสูญสียของทรัพย์สิน ละอุปกรณ์ตา ง ๆ
๐) ดํานินการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาย฿น/ภายนอกสนับสนุนดຌานบริการ
ยานพาหนะ การสืไอสารขຌอมูล การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๑) จัดพืๅนทีไทปีไ ลอดภัย฿นการปฐมพยาบาลผูเຌ ดຌรับบาดจใบ
๒) อพยพขຌาราชการ พนักงาน ลูกจຌางละจຌาหนຌาทีไทีไจุดรวมพล ณ ลานศาลาวาการ
กระทรวงมหาดเทย
ํ.๏ การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาย฿น/ภายนอก ติดตอขอความชวยหลือจากหนวยงาน
ภาย฿น/ภายนอก ทัๅงนีๅ ประตูทางขຌา - ออก จะตຌองเมมีรถหรือสิไงกีดขวางการจราจร การประสานกับหนวยงาน
ภายนอก/ภาย฿นสามารถดํานินการเดຌ ๏ วิธี คือ ทรศัพท์ วิทยุสอืไ สาร ทรขง สียงตามสาย
ํ.๐ การบรรทาทุกข์ ประกอบดຌวย
ํ) การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
๎) การสํารวจความสียหาย
๏) การรายงานตัวของจຌาหนຌาทีไทุกฝຆาย ละกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรพืไอรอรับ
คําสัไง
คูมอื การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัตริ าชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๏๒

ทีไสุด

๐) การชวยชีวติ ละขุดคຌนหาผูຌสียชีวิต
๑) การคลืไอนยຌายผูຌประสบภัย ทรัพย์สนิ ของผูຌสียชีวิต
๒) การประมินความสียหาย ผลการปฏิบตั ิงานละรายงานสถานการณ์พลิงเหมຌ
๗) การชวยหลือสงคราะห์ผปูຌ ระสบภัย
๔) การปรับปรุงกຌเขปัญหาฉพาะหนຌาพืไอ฿หຌสํานักงานสามารถดํานินการเดຌดยรใว

๒. ผนการป้องกันละระงับการชุมนุมประทຌวง ละก่อการการจลาจล
๎.ํ นิยามศัพท์
ํ) การประทຌวง หมายถึง การสดงออกดຌวยการกระทํา พืไอสดง฿หຌหในวาคัดคຌาน
หรือเมหในดຌวย ซึไงมีหลากหลายวิธี ชน การอดขຌาวประทຌวง การดินประทຌวง ซึไงสวน฿หญป็นการสดงออก
ทางสังคมละการมือง ดยการประทຌวงทีไ฿ชຌความรุนรงกอ฿หຌกิดความวุนวายจนกลายป็นการกอการจลาจล
๎) การกอการจลาจล หมายถึง การกอความเมสงบทีไมีลักษณะคลຌายสงครามกลางมือง
คือ มีมวลชนขนาด฿หญรวมตัวกันคลืไอนเหว พืไอนําเปสูการปลีไยนปลงละเมอาจควบคุมมวลชนทีไสามารถ
มารวมตัวกันจนนําเปสูการจลาจลสรຌางความวุนวายสับสน ละกิดความสียหายดยมืไอสถานการณ์พัฒนาสู
การจลาจลลຌวกใจะมีการปราบปรามจากจຌาหนຌาทีไรัฐ
๎.๎ มาตรการ/นวทางการดํานินงาน ประกอบดຌวย
ํ) กอนกิดหตุ
ํ.ํ) ติดตามขຌอมูลขาวสารจากหตุการณ์ทีไ กิดขึๅน พืไอตรียมความพรຌอม
ํ.๎) จัดตรียมกําลังจຌาหนຌาทีไ อุปกรณ์ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ระบบการสืไอสาร
ยานพาหนะ ละมอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติการเวຌ฿หຌพรຌอม
ํ.๏) รวบรวมรายชืไอ ทีไอยู หมายลขทรศัพท์ของบุคลากรละผูຌประสานงาน
มืไอกิดหตุฉุกฉิน รวมทัๅงรายชืไอหนวยราชการทีไกีไยวขຌอง ละหมายลขทรศัพท์ทีไสามารถ฿ชຌ฿นกรณีฉุกฉิน
ํ.๐) ดํานินการประชาสัมพันธ์ทกุ รูปบบอยางตอนืไอง
๎) ขณะกิดหตุ
๎.ํ) มืไอเดຌพบหตุประทຌวง/จลาจล฿นสํานักงานละบริวณวดลຌอม฿กลຌคียง
(หรือหตุฉุกฉินทีไอาจกิดขึๅนเดຌ) ฿หຌติดตอกับผูຌทีไกีไยวขຌองตามหมายลขทรศัพท์ฉุกฉิน รายงานหตุการณ์
วิธกี ารกຌเข ละปัญหาทีไกิดขึๅนขัๅนตຌนตอผูຌบังคับบัญชาตามลําดับชัๅน
๎.๎) ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการดูลความปลอดภัยของพืๅนทีไกิดหตุ การจຌง
ขอความชวยหลือจากภายนอก การสืไอสารทัๅงภาย฿นละภายนอก ผนการอพยพ จุดรวมพล
วิธีการลดละขจัดผลกระทบ
๎.๏) ประชาสัมพันธ์฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานภาย฿นอาคาร รวมทัๅงบุคลากรภายนอก
ทีไมาติดตองานเดຌทราบ ละขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติตน มืไอมีการชุมนุมประทຌวง ตลอดจนคํานะนํา฿นการ
ปฏิบัติพืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยสูงสุด
๎.๐) ประสานสถานทีไรอบสํานักงาน พืไอปຂดสຌนทางฉุกฉินละอพยพบุคลากร
ออกจากพืๅนทีไ มืไอหตุการณ์มีความรุนรง
๏) หลังกิดหตุ รายงานหตุการณ์ฉุกฉินทีไกิดขึๅนของหนวยงานตอหัวหนຌาสวนราชการ
หลังสรใจสินๅ หตุการณ์นัๅนลຌว พืไอสืบคຌนหาสาหตุละวิธกี ารป้องกันละกຌเขมิ฿หຌอุบัตกิ ารณ์นัๅนกิดขึๅนอีก
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๏๗
๏. ผนป้องกันความสียหายดຌานทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร (ICT)
๏.ํ นิยามศัพท์
ํ) ภาวะฉุกฉินดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร หมายถึง ภาวะอันอาจ
ป็นภัยตอความมัไนคงหรือความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ละขຌอมูลของระบบสารสนทศละการสืไอสาร ซึไงภาวะ
ฉุกฉินนัๅนอาจกิดจากภัยธรรมชาติ พลิงเหมຌ ภัยคุกคามจากหตุการณ์฿นพืๅนทีไหรือภัยคุกคามทางคอมพิวตอร์
ละครือขาย ซึไงมืไอกิดขึๅนลຌวอาจทํา฿หຌกิดการหยุดชะงักของการ฿หຌบริการ฿นระบบทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร
๎) ทรัพย์สินของระบบสารสนทศละการสืไอสาร หมายถึง ฮาร์ดวร์ ซอฟท์วร์
ละระบบครือขาย
๏.๎ มาตรการ/นวทางการดํานินงาน ประกอบดຌวย
ํ) กรณีพลิงเหมຌ
ํ.ํ) จัดตรียมครืไองดับพลิง ละดูล฿หຌอยู฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงานอยูสมอ
ํ.๎) ทําการสํารองขຌอมูล (Data Backup) ของระบบสารสนทศทีไสําคัญ ดยมี
การมอบหมายจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ ระยะวลา฿นการสํารองขຌอมูลทีไนนอน สืไอทีไ฿ชຌ฿นการสํารองขຌอมูล
การจัดกใบสืไอสํารองขຌอมูล฿นทีไปลอดภัย
๎) กรณีเฟฟ้าขัดขຌอง ติดตัๅงครืไองสํารองเฟฟ้า (UPS) พืไอ฿ชຌงาน฿นหຌองคอมพิวตอร์
มขาย ทัๅงนีๅ พืไอ฿ชຌป็นหลงเฟฟ้า฿หຌกระบบคอมพิวตอร์มขาย฿นกรณีเฟฟ้าดับ฿นระยะวลาสัๅน เมกิน
๏ ชัไวมง
๏) กรณีการจมตีระบบจากจากผูຌเมพงึ ประสงค์ อาทิ Hacker เวรัสคอมพิวตอร์ฯ
๏.ํ) ติดตัๅงปรกรมป้องกันเวรัสคอมพิวตอร์฿หຌกระบบคอมพิวตอร์ ละ
ครือขายทัๅงหมดของสํานักงาน
๏.๎) หมัไนทําการอัพดท (Update) ปรกรมป้องกันเวรัสคอมพิวตอร์฿หຌมีความ
ทันสมัยอยูสมอ
ตารางที่ ๏ รายชื่อบุคลากรหลัก/บุคลากรสํารองทีมงานบริหารความต่อนื่อง
ส่วนนยบายละผนรวม สํานักนยบายละผน สป.
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
ทรศัพท์มือถือ
นายพรหมพิรยิ ะ กิจนุสนธิ่ ์๔ ๕๔๕๗ ๕๎๔๔
ผูຌอาํ นวยการสํานักนยบาย
ละผน สป.
นางจริยา ชุมพงศ์
์๔ ๑๐๔๐ ๎๐๏๕
ผูຌอาํ นวยการสวนนยบาย
ละผนรวม สนผ.สป.
นายภูธนะ ชมภูมิไง
์๔ ๗๏๎๕ ๕๕๕ํ
นักวิคราะห์นยบาย
ละผนชํานาญการพิศษ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ - สกุล
ทรศัพท์มอื ถือ
นายอธิป มัไน฿จอารย์
์๔ ๗๕๕๑ ๒๒๏๐
ํ. นายภูธนะ ชมภูมิไง
๎. นางสาวขนิษฐา จຌง฿จ

์๔ ๗๏๎๕ ๕๕๕ํ
์๔ ํ๕์์ ๐๐๒๒

ํ. นายเพฑูรย์ ทองหอม
๎. นางสาวดารารัตน์ งินขียว
๏. นางสาวจตุพร ชูดวง
๐. นายชวนันทณัฏฐ์ พธิ่กัณฑ์
๑. นายสุรพงศ์ ฤกษ์กษม
๒. นายธีรพงศ์ ศิวิพันธ์

์๔ ๐๐๏๒ ๐๗์๏
์๔ ํ๗๎ํ ๏๒๐๐
์๔ ๕๗๎๗ ์๒๎๗
์๔ ๒๕ํ๒ ๐์๕๒
์๕ ์๕๔๎ ๎๔๔๒
์๔ ๑๒๐๎ ๔๏๏ํ
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๏๔
บุคลากรหลัก
บุคลากรสํารอง
ชื่อ - สกุล
ทรศัพท์มือถือ
ชื่อ - สกุล
ทรศัพท์มอื ถือ
์๔ ํ๕์์ ๐๐๒๒ ํ. นางสาวอัญญรัตน์ อภิบาลศรี ์๔ ๕๔๕ํ ๎๏๏๗
นางสาวขนิษฐา จຌง฿จ
๎. นางสาวสุทธิรดา เยยธรรม ์๔ ๑๏๕๔ ๒ํ๒๕
นักวิคราะห์นยบาย
๏. นายอกลักษณ์ อุปริรัตน์
ละผนชํานาญการพิศษ
์๔ ๑ํ๐๏ ๔๎๐๏
๐. นางสาวอริญญาพร สอดศรี ์๕ ์๕๒๎ ํ๐๑์
๑. นางลักษิตา สุวัฒน์กติ ติวงศ์ ์๒ ๎๒ํ๑ ๏๑๎๐
๒. นางสาวศิริพร มูลละ
์๔ ํ๏์๔ ๔๕๕์
๗. วาทีไรຌอยตรี มนตรี ฿จงาม
์๔ ๐๗์๔ ํ๑๔๎
๔. นางสาววันวิสาข์ นราสูงนิน ์๒ ํ์๐๑ ๗ํ๒๒
์๕ ๎๎๑๕ ๑ํํ๐
๕. นางสาวธัญญา วงศ์มือง

๏.๑ การติดตามละประมินผลการปฏิบัตงิ านตามกระบวนการ

นวทางการปรับปรุงกระบวนการ พืไอ฿หຌการดํานินการละการ฿หຌบริการของผูຌรับบริการ
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียดีขึๅน ดยมีหากมีสภาพวดลຌอมหรือบริบททีไปลีไยนปลงเป นวนຌมการพัฒนาหรือ
ความทຌาทายทีไจะกิดขึๅนละศักยภาพทีไมีอยู฿นปัจจุบัน สํานักนยบายละผน สป. ฿นฐานะจຌาภาพ฿นการ
บูรณาการ฿นภาพรวม จะทําการทบทวนละปรับปรุงกระบวนการพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ สภาวการณ์พืไอ฿หຌมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลมากวาดิม ดยมีการปรียบทียบกับผลการดํานินงานทีไผา นมา หรือปรียบทียบ
กับหนวยงานอืไนทีไมีลักษณะการดํานินงาน฿กลຌคียงกัน นอกจากนีๅยังคํานึงถึงความพึงพอ฿จละความตຌองการ
ของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยนอกจากจะทํา฿หຌการปฏิบัติงานกิดผลสัมฤทธิ่ตามทีไกําหนดเวຌลຌว
ยังสรຌางความพึงพอ฿จชืไอมยง สอดคลຌองกับผลลัพธ์การจัดการกระบวนการ ละหมวดอืไน ๆ ของกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ดยกระบวนการจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี ละผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยมีความสอดคลຌองละชืไอมยงกับกระบวนการติดตามผลการ
ดํานินงานตามผนปฏิบัติราชการ ละผนการ฿ชຌจายงบประมาณประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย (E - Monitoring) ดยจะมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามผน฿นปีทีไผานมา พืไอศึกษาถึงปัญหา
อุปสรรค฿นการดํานินงาน สําหรับ฿ชຌ฿นการกําหนดกรอบนวทางการดํานินงาน฿นปีตอเป ตลอดจนมีการรายงาน
฿หຌผบูຌ ริหารทราบป็นระยะ ๆ
นอกจากนีๅ การผยพรละนํากระบวนการทีไเดຌรับการปรับปรุงเปสูการปฏิบัติ ดยสํานัก
นยบายละผน สป. เดຌจัดทําคูมือกระบวนการ ผังกระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ละถายทอด
กระบวนการดังกลาว฿หຌผูຌทีไมีสวนทีไกีไยวขຌอง ทัๅง฿นกระบวนการออกบบกระบวนการละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการ
นํากระบวนการเปสูการปฏิบัติ฿หຌขຌา฿จ ดยมีกระบวนการรียนรูຌจากการทีไเดຌลงมือปฏิบัติจริง ซึไงป็นการผสมผสาน
ระหวางภาคทฤษฎี (นามธรรม) ละภาคปฏิบัติ (รูปธรรม) ทํา฿หຌกิดกระบวนการคิดละฝຄกปฏิบัติพืไอกอ฿หຌกิด
ทักษะ รวมทัๅงนําเปสูการถายทอดละขยายผลจนกิดป็นครือขายป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์การ฿นทีไสุด
อีกทัๅงยังกิดครือขาย฿นการทํางานระหวางหนวยงานละจຌาหนຌาทีไ฿นสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงมหาดเทย
฿นการปรับปรุงกระบวนการละทบทวนคูมือกระบวนการ ซึไงจะกอ฿หຌกิดการพัฒนาองค์การอยางตอนืไอง
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สรຌางความพึงพอ฿จละประยชน์สขุ ฿หຌกบั ประชาชน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

พระราชกฤษฎีกาว่าดຌวยหลักกณฑ์
ละวิธีการบริหารกิจการบຌานมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๑๐๖
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¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(Ò) °“√°”Àπ¥¿“√°‘®¢Õß√—∞·≈– à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ«—µ∂ÿª√– ß§åµ“¡¡“µ√“ ˜
·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬·Ààß√—∞·≈–π‚¬∫“¬¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“
(Ú) °“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√µâÕß‡ªìπ‰ª‚¥¬´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â
·≈–¡ÿàß„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢·°àª√–™“™π∑—Èß„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–∑âÕß∂‘Ëπ
(Û) °àÕπ‡√‘¡Ë ¥”‡π‘π°“√ «à π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡°’ “√»÷°…“«‘‡§√“–Àåº≈¥’·≈–º≈‡ ¬’ „Àâ§√∫∂â«π
∑ÿ°¥â“π °”Àπ¥¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°“√∑’Ë‚ª√àß„ ¡’°≈‰°µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘π°“√„π·µà≈–¢—ÈπµÕπ
„π°√≥’∑’Ë¿“√°‘®„¥®–¡’º≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π à«π√“™°“√µâÕß¥”‡π‘π°“√√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß
ª√–™“™πÀ√◊Õ™’È·®ß∑”§«“¡‡¢â“„®‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ßª√–‚¬™πå∑’Ë à«π√«¡®–‰¥â√—∫®“°
¿“√°‘®π—Èπ
(Ù) „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß¢â“√“™°“√∑’®Ë –µâÕß§Õ¬√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß ß— §¡
‚¥¬√«¡·≈–ª√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß
«‘∏’ªØ‘∫—µ√‘ “™°“√„Àâ‡À¡“– ¡
(ı) „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥ªí≠À“·≈–Õÿª √√§®“°°“√¥”‡π‘π°“√ „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
ªí≠À“·≈–Õÿª √√§π—Èπ‚¥¬‡√Á« „π°√≥’∑’Ëªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§π—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ®“° à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫∑’ÕË Õ°‚¥¬ «à π√“™°“√Õ◊πË „Àâ «à π√“™°“√·®âß„Àâ «à π√“™°“√∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß∑√“∫‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢
ª√—∫ª√ÿß‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª ·≈–„Àâ·®âß °.æ.√. ∑√“∫¥â«¬
°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ «à π√“™°“√°”Àπ¥«‘∏ª’ Ø‘∫µ— „‘ Àâ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®·µà≈–‡√◊ÕË ß
∑—Èßπ’È °.æ.√. ®–°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√∑—Ë«‰ª„Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“π’È¥â«¬
°Á‰¥â
À¡«¥ Û
°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞
¡“µ√“ ˘ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ „Àâ à«π√“™°“√ªØ‘∫—µ‘
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °àÕπ®–¥”‡π‘π°“√µ“¡¿“√°‘®„¥ «à π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‰«â‡ªìπ°“√≈à«ßÀπâ“
(Ú) °“√°”Àπ¥·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢Õß «à π√“™°“√µ“¡ (Ò) µâÕß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¢—πÈ µÕπ
√–¬–‡«≈“·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’®Ë –µâÕß„™â„π°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß·µà≈–¢—πÈ µÕπ ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß¿“√°‘® º≈ ¡— ƒ∑∏‘Ï
¢Õß¿“√°‘® ·≈–µ—«™’È«—¥§«“¡ ”‡√Á®¢Õß¿“√°‘®

‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

(Û) à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥¢÷πÈ ´÷ËßµâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥
(Ù) „π°√≥’∑’Ë°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® À√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡°‘¥º≈°√–∑∫µàÕ
ª√–™“™π „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√∑’®Ë –µâÕß¥”‡π‘π°“√·°â‰¢À√◊Õ∫√√‡∑“º≈°√–∑∫π—πÈ À√◊Õ‡ª≈’¬Ë π
·ºπªØ‘∫—µ√‘ “™°“√„Àâ‡À¡“– ¡
¡“µ√“ Ò „π°√≥’∑¿’Ë “√°‘®„¥¡’§«“¡‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫À≈“¬ «à π√“™°“√À√◊Õ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë„°≈â‡§’¬ß
À√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßπ—Èπ°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√
√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√√à«¡°—π ‚¥¬¡ÿàß„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞
„Àâ «à π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢ÕßºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕÀ—«Àπâ“§≥–ºŸ·â ∑π
„πµà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ÕË „Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√·∫∫∫Ÿ√≥“°“√„π®—ßÀ«—¥À√◊Õ„πµà“ßª√–‡∑» ·≈â«·µà°√≥’ “¡“√∂
„™âÕ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â§√∫∂â«πµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈–∫√‘À“√√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¡“µ√“ ÒÒ à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ëæ—≤π“§«“¡√Ÿâ„π à«π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’≈—°…≥–‡ªìπÕß§å°“√
·Ààß°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬µâÕß√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√·≈– “¡“√∂ª√–¡«≈º≈§«“¡√Ÿâ„π¥â“πµà“ßÊ
‡æ◊ËÕπ”¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß √«¥‡√Á«·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å √«¡∑—Èß
µâÕß ßà ‡ √‘¡·≈–æ—≤π“§«“¡√Ÿ§â «“¡ “¡“√∂ √â“ß«‘ ¬— ∑—»πå·≈–ª√—∫‡ª≈’¬Ë π∑—»π§µ‘¢Õß¢â“√“™°“√„π ß— °—¥
„Àâ‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß
à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√∫√‘À“√√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ïµ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
¡“µ√“ ÒÚ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï °.æ.√. Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–
√—∞¡πµ√’‡æ◊ÕË °”Àπ¥¡“µ√°“√°”°—∫°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√ ‚¥¬«‘∏°’ “√®—¥∑”§«“¡µ°≈ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ°— …√
À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√Õ◊πË „¥ ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
¡“µ√“ ÒÛ „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’®¥— „Àâ¡·’ ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√∫√‘À“√
√“™°“√¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
‡¡◊ÕË §≥–√—∞¡πµ√’‰¥â·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“·≈â« „Àâ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√
π“¬°√—∞¡πµ√’ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°ß∫ª√–¡“≥
√à«¡°—π®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë
§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“
‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ¡’
º≈ºŸ°æ—π§≥–√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’ ·≈– à«π√“™°“√ ∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√®—¥∑”¿“√°‘®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ
°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘ππ—Èπ
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¡“µ√“ ÒÙ „π°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ „Àâ®¥— ∑”‡ªìπ·ºπ ª’Ë ï
‚¥¬π”π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“¡“æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π
·Ààß√—∞µ“¡∫∑∫—≠≠—µ¢‘ Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ·≈–·ºπæ—≤π“ª√–‡∑»¥â“πµà“ßÊ ∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß
∑—Èßπ’È Õ¬à“ßπâÕ¬®–µâÕß¡’ “√– ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π à«π√“™°“√
À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’®Ë –√—∫º‘¥™Õ∫„π·µà≈–¿“√°‘® ª√–¡“≥°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√µà“ßÊ ∑’®Ë –µâÕß„™â
√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈
¡“µ√“ Òı ‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–°“»„™â∫—ß§—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈â« „Àâ ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’√à«¡°—πæ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ‚¥¬¡’
√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„À¡àÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’ËµâÕß¡’°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À√◊Õ¬°‡≈‘°
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π «à π√“™°“√ºŸ√â ∫— º‘¥™Õ∫ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’µË Õâ ß¥”‡π‘π°“√
·ºππ‘µ∫‘ ≠
— ≠—µπ‘ π—È ‡¡◊ÕË §≥–√—∞¡πµ√’‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°
‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’‡ πÕ·≈â« „Àâ¡’º≈ºŸ°æ—π à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë®–µâÕßªØ‘∫—µ‘„Àâ‡ªìπ‰ª
µ“¡π—πÈ
„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“Õ“®‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ°”Àπ¥
À≈—°‡°≥±å°“√®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π°Á‰¥â
¡“µ√“ Òˆ „Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ·ºπ
’Ëªï ´÷Ëß®–µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ
„π·µà≈–ªïß∫ª√–¡“≥ „Àâ «à π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√ª√–®”ªï ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ “√– ”§—≠
‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√ ‡ªÑ“À¡“¬·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π √«¡∑—Èßª√–¡“≥
°“√√“¬‰¥â·≈–√“¬®à“¬·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊Ëπ∑’Ë®–µâÕß„™â ‡ πÕµàÕ√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„¥µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ
”π—°ß∫ª√–¡“≥¥”‡π‘π°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ∫√√≈ÿº≈ ”‡√Á®„π·µà≈–¿“√°‘®µ“¡·ºπ
ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥—ß°≈à“«
„π°√≥’∑’Ë «à π√“™°“√¡‘‰¥â‡ πÕ·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√„π¿“√°‘®„¥À√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡à‰¥â√∫— §«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
®“°√—∞¡πµ√’ ¡‘„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫¿“√°‘®π—Èπ
‡¡◊ËÕ ‘Èπªïß∫ª√–¡“≥„Àâ à«π√“™°“√®—¥∑”√“¬ß“π· ¥ßº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√
ª√–®”ªï‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’
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¡“µ√“ Ò˜ „π°√≥’∑°’Ë ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏°’ “√ß∫ª√–¡“≥°”Àπ¥„Àâ «à π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπ
ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‡æ◊ÕË ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥ „Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥·≈– °.æ.√. √à«¡°—π°”Àπ¥·π«∑“ß°“√®—¥∑”
·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ „Àâ “¡“√∂„™â‰¥â°—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’ËµâÕß®—¥∑”µ“¡°ÆÀ¡“¬
«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡æ‘Ë¡¿“√–ß“π„π°“√®—¥∑”·ºπ®π‡°‘π ¡§«√
¡“µ√“ Ò¯ ‡¡◊Ë Õ ¡’ ° “√°”Àπ¥ß∫ª√–¡“≥√“¬®à “ ¬ª√–®”ªï µ “¡·ºπªØ‘ ∫— µ‘ √ “™°“√¢Õß
«à π√“™°“√„¥·≈â« °“√‚Õπß∫ª√–¡“≥®“°¿“√°‘®Àπ÷ßË µ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‰ª¥”‡π‘π°“√
Õ¬à“ßÕ◊Ëπ ´÷Ëß¡’º≈∑”„Àâ¿“√°‘®‡¥‘¡‰¡à∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬À√◊Õπ”‰ª„™â„π¿“√°‘®„À¡à∑’Ë¡‘‰¥â°”Àπ¥„π·ºπ
ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√ ®–°√–∑”‰¥âµÕà ‡¡◊ÕË ‰¥â√∫— Õπÿ¡µ— ®‘ “°§≥–√—∞¡πµ√’„Àâª√—∫·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß
°—π·≈â«
°“√ª√—∫·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–°√–∑”‰¥â‡©æ“–„π°√≥’∑’Ëß“πÀ√◊Õ¿“√°‘®„¥‰¡àÕ“®
¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§åµàÕ‰ª‰¥â À√◊ÕÀ¡¥§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à‡ªìπª√–‚¬™πå À√◊ÕÀ“°¥”‡π‘π°“√
µàÕ‰ª®–µâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ À√◊Õ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â ∑’Ë®–µâÕß
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß “√– ”§—≠¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√
‡¡◊ÕË §≥–√—∞¡πµ√’¡¡’ µ‘Õπÿ¡µ— „‘ Àâª√—∫·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√·≈â« „Àâ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢·ºπ°“√∫√‘À“√
√“™°“√·ºàπ¥‘π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π¥â«¬
¡“µ√“ Ò˘ ‡¡◊ÕË π“¬°√—∞¡πµ√’æπâ ®“°µ”·Àπàß „ÀâÀ«— Àπâ“ «à π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë √ÿªº≈°“√ªØ‘∫µ— ‘
√“™°“√·≈–„Àâ¢Õâ ¡Ÿ≈µàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à µ“¡∑’πË “¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à ß—Ë °“√ ∑—ßÈ π’È ‡æ◊ÕË π“¬°√—∞¡πµ√’
§π„À¡à®–‰¥â„™â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥π‚¬∫“¬°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµàÕ‰ª
À¡«¥ Ù
°“√∫√‘À“√√“™°“√Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞
¡“µ√“ Ú ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¿“¬„π à«π√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „Àâ à«π
√“™°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ·ºπ°“√∑”ß“π √–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥
∑’Ë®–µâÕß„™â„π·µà≈–ß“πÀ√◊Õ‚§√ß°“√ ·≈–µâÕß‡º¬·æ√à„Àâ¢â“√“™°“√·≈–ª√–™“™π∑√“∫∑—Ë«°—π¥â«¬

‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

¡“µ√“ ÚÒ „Àâ «à π√“™°“√®—¥∑”∫—≠™’µπâ ∑ÿπ„πß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–·µà≈–ª√–‡¿∑¢÷πÈ µ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°√¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥
„Àâ à«π√“™°“√§”π«≥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß
«à π√“™°“√π—πÈ µ“¡√–¬–‡«≈“∑’°Ë √¡∫—≠™’°≈“ß°”Àπ¥ ·≈–√“¬ß“π„Àâ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß
·≈– °.æ.√. ∑√“∫
„π°√≥’∑√’Ë “¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–„¥¢Õß «à π√“™°“√„¥ ßŸ °«à“√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬
¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–ª√–‡¿∑·≈–§ÿ≥¿“æ‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π¢Õß «à π√“™°“√Õ◊πË „Àâ «à π√“™°“√π—πÈ
®—¥∑”·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬µàÕÀπà«¬¢Õßß“π∫√‘°“√ “∏“√≥–¥—ß°≈à“«‡ πÕ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√¡∫—≠™’°≈“ß
·≈– °.æ.√. ∑√“∫ ·≈–∂â“¡‘‰¥â¡’¢âÕ∑—°∑â«ßª√–°“√„¥¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π°Á„Àâ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«∂◊ÕªØ‘∫—µ‘
µ“¡·ºπ°“√≈¥√“¬®à“¬π—ÈπµàÕ‰ª‰¥â
¡“µ√“ ÚÚ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈– ”π—°
ß∫ª√–¡“≥√à«¡°—π®—¥„Àâ¡°’ “√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿ¡â §à“„π°“√ªØ‘∫µ— ¿‘ “√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë «à π√“™°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà
‡æ◊ÕË √“¬ß“π§≥–√—∞¡πµ√’ ”À√—∫‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ‘®“√≥“«à“¿“√°‘®„¥ ¡§«√®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ
¬ÿ∫‡≈‘° ·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√®—¥µ—Èßß∫ª√–¡“≥¢Õß à«π√“™°“√„πªïµàÕ‰ª ∑—Èßπ’È µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë
§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
„π°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§”π÷ß∂÷ßª√–‡¿∑·≈– ¿“æ¢Õß·µà≈–¿“√°‘®
§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß¿“√°‘®À√◊Õ‚§√ß°“√∑’¥Ë ”‡π‘π°“√ ª√–‚¬™πå∑√’Ë ∞— ·≈–ª√–™“™π®–æ÷ß‰¥â·≈–√“¬®à“¬∑’µË Õâ ß
‡ ’¬‰ª°àÕπ·≈–À≈—ß∑’Ë à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬
§«“¡§ÿâ¡§à“µ“¡¡“µ√“π’È „ÀâÀ¡“¬§«“¡∂÷ßª√–‚¬™πåÀ√◊Õº≈‡ ’¬∑“ß —ß§¡ ·≈–ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ
º≈‡ ’¬Õ◊Ëπ ´÷Ëß‰¡àÕ“®§”π«≥‡ªìπµ—«‡ß‘π‰¥â¥â«¬
¡“µ√“ ÚÛ „π°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß „Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬‡ªî¥‡º¬·≈–‡∑’Ë¬ß∏√√¡
‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ßª√–‚¬™πå·≈–º≈‡ ¬’ ∑“ß ß— §¡ ¿“√–µàÕª√–™“™π §ÿ≥¿“æ «—µ∂ÿª√– ß§å∑®’Ë –„™â √“§“
·≈–ª√–‚¬™πå√–¬–¬“«¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë®–‰¥â√—∫ª√–°Õ∫°—π
„π°√≥’∑’Ë«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√„™â‡ªìπ‡Àµÿ„ÀâµâÕß§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“‡ªìπ ”§—≠
„Àâ “¡“√∂°√–∑”‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß∂◊Õ√“§“µË” ÿ¥„π°“√‡ πÕ´◊ÈÕÀ√◊Õ®â“ß‡ ¡Õ‰ª
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„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√æ— ¥ÿª√—∫ª√ÿß√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡æ◊ËÕ„Àâ à«π
√“™°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¡“µ√“ ÚÙ „π°“√ªØ‘∫—µ¿‘ “√°‘®„¥ À“° à«π√“™°“√®”‡ªìπµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ
§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° à«π√“™°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–
√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¥—ß°≈à“« ·®âßº≈
°“√æ‘®“√≥“„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¬◊Ëπ§”¢Õ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ
„π°√≥’∑’Ë‡√◊ËÕß„¥¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥
¢—πÈ µÕπ°“√ªØ‘∫µ— ‰‘ «â ·≈–¢—πÈ µÕπ°“√ªØ‘∫µ— π‘ π—È µâÕß„™â√–¬–‡«≈“‡°‘π ∫‘ Àâ“«—π „Àâ «à π√“™°“√∑’¡Ë Õ’ ”π“®
Õπÿ≠“µ Õπÿ¡µ— ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ª√–°“»°”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√æ‘®“√≥“‰«â„Àâ «à π√“™°“√Õ◊πË ∑√“∫
à«π√“™°“√„¥∑’Ë¡’Õ”π“®Õπÿ≠“µ Õπÿ¡—µ‘ À√◊Õ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®
µ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß À“°‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„¥¢÷Èπ „Àâ∂◊Õ«à“¢â“√“™°“√´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–
À—«Àπâ“ à«π√“™°“√π—Èπª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß ‡«âπ·µà®–æ‘ Ÿ®πå‰¥â«à“§«“¡≈à“™â“π—Èπ¡‘‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ
®“°§«“¡º‘¥¢Õßµπ
¡“µ√“ Úı „π°“√æ‘®“√≥“«‘π®‘ ©—¬™’¢È “¥ªí≠À“„¥Ê „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√∑’√Ë ∫— º‘¥™Õ∫
„πªí≠À“π—ÈπÊ ®–µâÕßæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬™’È¢“¥‚¥¬‡√Á« °“√µ—Èß§≥–°√√¡°“√¢÷Èπæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬ „Àâ
¥”‡π‘π°“√‰¥â‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπÕ—π‰¡àÕ“®À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¥â
„π°“√æ‘®“√≥“‡√◊ÕË ß„¥Ê ‚¥¬§≥–°√√¡°“√ ‡¡◊ÕË §≥–°√√¡°“√¡’¡µ‘‡ªìπª√–°“√„¥·≈â« „Àâ¡µ‘
¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸ°æ—π à«π√“™°“√´÷Ëß¡’ºŸâ·∑π√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√Õ¬Ÿà¥â«¬ ·¡â«à“„π°“√æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬
‡√◊ËÕßπ—ÈπºŸâ·∑π¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√®–¡‘‰¥â‡¢â“√à«¡æ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬°Áµ“¡ ∂â“¡’§«“¡‡ÀÁπ
·µ°µà“ß°—π ÕßΩÉ“¬ „Àâ∫—π∑÷°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß°√√¡°“√ΩÉ“¬¢â“ßπâÕ¬‰«â„Àâª√“°Ø„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¥â«¬
§«“¡ºŸ°æ—π∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π«√√§ Õß ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫°—∫°“√«‘π‘®©—¬„πªí≠À“¥â“π°ÆÀ¡“¬
¡“µ√“ Úˆ °“√ ß—Ë √“™°“√‚¥¬ª°µ‘„Àâ°√–∑”‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ°— …√ ‡«âπ·µà„π°√≥’∑º’Ë ∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“
¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’‰Ë ¡àÕ“® ß—Ë ‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ°— …√„π¢≥–π—πÈ ®– ß—Ë √“™°“√¥â«¬«“®“°Á‰¥â ·µà„Àâº√Ÿâ ∫— §” ß—Ë π—πÈ
∫—π∑÷°§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√·≈–‡¡◊ËÕ‰¥âªØ‘∫—µ‘√“™°“√µ“¡§” —Ëß¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâ∫—π∑÷°
√“¬ß“π„ÀâºŸâ ß—Ë √“™°“√∑√“∫ „π∫—π∑÷°„ÀâÕâ“ßÕ‘ß§” —Ëß¥â«¬«“®“‰«â¥â«¬
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À¡«¥ ı
°“√≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
¡“µ√“ Ú˜ „Àâ «à π√“™°“√®—¥„Àâ¡°’ “√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ π‘ „®‡°’¬Ë «°—∫°“√ ß—Ë °“√Õπÿ≠“µ
°“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë¡’
Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ‚¥¬µ√ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√«¥‡√Á«·≈–≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘
√“™°“√ ∑—Èßπ’È „π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®¥—ß°≈à“«µâÕß¡ÿàßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡ –¥«°·≈–√«¥‡√Á«
„π°“√∫√‘°“√ª√–™“™π
‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ ‘π„®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å
°“√§«∫§ÿ¡ µ‘¥µ“¡ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√„™âÕ”π“®·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ¡Õ∫
Õ”π“®‰«â¥«â ¬ À≈—°‡°≥±å¥ß— °≈à“«µâÕß‰¡à √â“ß¢—πÈ µÕπÀ√◊Õ°“√°≈—πË °√Õßß“π∑’‰Ë ¡à®”‡ªìπ„π°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π
¢Õß¢â“√“™°“√ „π°“√π’È À“° “¡“√∂„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡·≈â«®–‡ªìπ°“√≈¥¢—πÈ µÕπ
‡æ‘¡Ë ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ·≈–ª√–À¬—¥§à“„™â®“à ¬ √«¡∑—ßÈ ‰¡à‡°‘¥º≈‡ ¬’ À“¬·°à√“™°“√ „Àâ «à π√“™°“√¥”‡π‘π°“√
„Àâ¢“â √“™°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–°”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥
‡¡◊ÕË «à π√“™°“√„¥‰¥â¡°’ “√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ—¥ π‘ „®µ“¡«√√§Àπ÷ßË À√◊Õ‰¥â¡°’ “√„™â‡∑§‚π‚≈¬’
“√ π‡∑»À√◊Õ‚∑√§¡π“§¡µ“¡«√√§ Õß·≈â« „Àâ «à π√“™°“√π—πÈ ‡º¬·æ√à„Àâª√–™“™π∑√“∫‡ªìπ°“√∑—«Ë ‰ª
¡“µ√“ Ú¯ ‡æ◊Ë Õ ª√–‚¬™πå „ π°“√°√–®“¬Õ”π“®°“√µ— ¥ ‘ π „®µ“¡¡“µ√“ Ú˜ °.æ.√.
¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’®–°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√À√◊Õ·π«∑“ß„π°“√°√–®“¬Õ”π“®
°“√µ—¥ π‘ „® §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ßºŸ¡â Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸ√â ∫— ¡Õ∫Õ”π“® ·≈–°“√≈¥¢—πÈ µÕπ„π°“√ªØ‘∫µ— ‘
√“™°“√„Àâ à«π√“™°“√∂◊ÕªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â
¡“µ√“ Ú˘ „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õ°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π
√–À«à“ß «à π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ «à π√“™°“√·µà≈–·Ààß®—¥∑”·ºπ¿Ÿ¡¢‘ π—È µÕπ·≈–√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘π°“√
√«¡∑—ßÈ √“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊πË Ê ∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß„π·µà≈–¢—πÈ µÕπ‡ªî¥‡º¬‰«â ≥ ∑’∑Ë ”°“√¢Õß «à π√“™°“√·≈–„π√–∫∫
‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß «à π√“™°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™πÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡¢â“µ√«®¥Ÿ‰¥â
¡“µ√“ Û „π°√–∑√«ßÀπ÷ßË „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õßª≈—¥°√–∑√«ß∑’®Ë –µâÕß®—¥„Àâ «à π√“™°“√¿“¬„π
°√–∑√«ß∑’√Ë ∫— º‘¥™Õ∫ªØ‘∫µ— ß‘ “π‡°’¬Ë «°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π√à«¡°—π®—¥µ—ßÈ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡ ‡æ◊ÕË Õ”π«¬§«“¡
–¥«°·°àª√–™“™π„π°“√∑’®Ë –µâÕßªØ‘∫µ— µ‘ “¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°ÆÕ◊πË „¥ ∑—ßÈ π’È ‡æ◊ÕË „Àâª√–™“™π “¡“√∂µ‘¥µàÕ
Õ∫∂“¡ ¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈ ¢ÕÕπÿ≠“µ À√◊Õ¢ÕÕπÿ¡—µ‘„π‡√◊ËÕß„¥Ê ∑’Ë‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√
„π°√–∑√«ß‡¥’¬«°—π ‚¥¬µ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«
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¡“µ√“ ÛÒ „π»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∫‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ ·≈–
¥”‡π‘π°“√ ßà µàÕ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ‚¥¬„Àâ¡¢’ Õâ ¡Ÿ≈·≈–‡Õ° “√
∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß∑ÿ° «à π√“™°“√„π°√–∑√«ß √«¡∑—ßÈ ·∫∫§”¢Õµà“ßÊ ‰«â„Àâæ√âÕ¡∑’®Ë –∫√‘°“√
ª√–™“™π‰¥â ≥ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë «à π√“™°“√∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß∑’®Ë –µâÕß®—¥æ‘¡æå√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’ªË √–™“™π
®–µâÕß®—¥À“¡“„π°“√¢ÕÕπÿ¡—µ‘À√◊Õ¢ÕÕπÿ≠“µ„π·µà≈–‡√◊ËÕß¡Õ∫„Àâ·°à‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡
·≈–„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß‡®â“Àπâ“∑’»Ë πŸ ¬å∫√‘°“√√à«¡∑’®Ë –µâÕß·®âß„Àâª√–™“™π∑’¡Ë “µ‘¥µàÕ‰¥â∑√“∫„π§√—ßÈ ·√°∑’¡Ë “µ‘¥µàÕ
·≈–µ√«® Õ∫«à“‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’Ë®”‡ªìπ¥—ß°≈à“«π—Èπª√–™“™π‰¥â¬◊Ëπ¡“§√∫∂â«πÀ√◊Õ‰¡à æ√âÕ¡∑—Èß·®âß
„Àâ∑√“∫∂÷ß√–¬–‡«≈“∑’Ë®–µâÕß„™â¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ
„π°“√¬◊πË §”√âÕßÀ√◊Õ§”¢ÕµàÕ»Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡µ“¡¡“µ√“ Û „Àâ∂Õ◊ «à“‡ªìπ°“√¬◊πË µàÕ «à π√“™°“√
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—ÈßÀ¡¥µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ·≈â«
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß À“°¡’ªí≠À“À√◊ÕÕÿª √√§„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡
À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ°Æ„π‡√◊ËÕß„¥ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·®âß„Àâ °.æ.√.
∑√“∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ¡’°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ
°Æπ—ÈπµàÕ‰ª
¡“µ√“ ÛÚ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ π“¬Õ”‡¿Õ ·≈–ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ
®—¥„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕµàÕ‡π◊ËÕß°—π
„π®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ À√◊Õ°‘ßË Õ”‡¿Õπ—πÈ √à«¡°—π®—¥µ—ßÈ »Ÿπ¬å∫√‘°“√√à«¡‰«â ≥ »“≈“°≈“ß®—ßÀ«—¥ ∑’«Ë “à °“√Õ”‡¿Õ
À√◊Õ∑’Ë«à“°“√°‘ËßÕ”‡¿Õ À√◊Õ ∂“π∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‚¥¬ª√–°“»„Àâª√–™“™π∑√“∫ ·≈–„Àâπ”
§«“¡„π¡“µ√“ Û ·≈–¡“µ√“ ÛÒ ¡“„™â∫—ß§—∫¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡
À¡«¥ ˆ
°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√
¡“µ√“ ÛÛ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«π¿“√°‘®¢Õßµπ«à“¿“√°‘®„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ
À√◊Õ ¡§«√∑’Ë®–‰¥â¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ªÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π π‚¬∫“¬¢Õß
§≥–√—∞¡πµ√’ °”≈—ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õßª√–‡∑» §«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß¿“√°‘®·≈– ∂“π°“√≥åÕ◊Ëπª√–°Õ∫°—π
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°”Àπ¥‡«≈“„π°“√®—¥„Àâ¡’°“√∑∫∑«πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥
„π°√≥’∑’Ë «à π√“™°“√‡ÀÁπ§«√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß¿“√°‘® „Àâ «à π√“™°“√¥”‡π‘π°“√
ª√—∫ª√ÿßÕ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß ·≈–Õ—µ√“°”≈—ß ¢Õß à«π√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π ·≈–‡ πÕ
§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“¿“√°‘®¢Õß√—∞∑’Ë à«π√“™°“√„¥√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà
¡§«√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¬°‡≈‘° À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „Àâ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’
‡ÀÁπ™Õ∫·≈â« „Àâ à«π√“™°“√π—Èπ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘® Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‚§√ß √â“ß·≈–Õ—µ√“°”≈—ß
¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π
¡“µ√“ ÛÙ „π°√≥’∑¡’Ë °’ “√¬ÿ∫‡≈‘° ‚Õπ À√◊Õ√«¡ «à π√“™°“√„¥∑—ßÈ À¡¥À√◊Õ∫“ß «à π Àâ“¡¡‘„Àâ
®—¥µ—Èß à«π√“™°“√∑’Ë¡’¿“√°‘®À√◊ÕÕ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’≈—°…≥–‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ§≈â“¬§≈÷ß°—π°—∫ à«π√“™°“√
¥—ß°≈à“«¢÷ÈπÕ’° ‡«âπ·µà¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ·≈–¡’‡Àµÿº≈®”‡ªìπ‡æ◊ËÕ√—°…“
§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√—∞À√◊Õ‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» À√◊Õ√—°…“º≈ª√–‚¬™πå à«π√«¡¢Õßª√–™“™π ·≈–‚¥¬
‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“° °.æ.√.
¡“µ√“ Ûı à«π√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë ”√«® µ√«® Õ∫ ·≈–∑∫∑«π°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫ ·≈–ª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¬°‡≈‘° ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬
°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»¢÷Èπ„À¡à „Àâ∑—π ¡—¬·≈–‡À¡“– ¡°—∫ ¿“«°“√≥å À√◊Õ Õ¥§≈âÕß
°—∫§«“¡®”‡ªìπ∑“ß‡»√…∞°‘® —ß§¡ ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡ –¥«°
√«¥‡√Á«·≈–≈¥¿“√–¢Õßª√–™“™π‡ªìπ ”§—≠
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ «à π√“™°“√π”§«“¡§‘¥‡ÀÁπÀ√◊Õ¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õßª√–™“™π
¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬
¡“µ√“ Ûˆ „π°√≥’∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“‡ÀÁπ«à“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫
À√◊Õª√–°“» ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß à«π√“™°“√„¥ ‰¡à Õ¥§≈âÕßÀ√◊Õ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å
„πªí®®ÿ∫—π ‰¡à‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬µàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‡ªìπÕÿª √√§µàÕ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√À√◊Õ°“√¥”√ß™’«‘µ
¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥¿“√–À√◊Õ§«“¡¬ÿàß¬“°µàÕª√–™“™π‡°‘π ¡§«√ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°ƒ…Æ’°“‡ πÕ·π–µàÕ à«π√“™°“√π—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß À√◊Õ¬°‡≈‘°‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª
„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡ πÕ·π–‰¡à‡ÀÁπ™Õ∫¥â«¬°—∫§”‡ πÕ·π–¢Õß ”π—°ß“π§≥–
°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“ „Àâ‡ πÕ‡√◊ËÕßµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“«‘π‘®©—¬
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À¡«¥ ˜
°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π
¡“µ√“ Û˜ „π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫√‘°“√ª√–™“™πÀ√◊Õµ‘¥µàÕª√– “πß“π
√–À«à“ß à«π√“™°“√¥â«¬°—π „Àâ à«π√“™°“√°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π·µà≈–ß“π·≈–ª√–°“»
„Àâª√–™“™π·≈–¢â“√“™°“√∑√“∫‡ªìπ°“√∑—«Ë ‰ª «à π√“™°“√„¥¡‘‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®¢Õßß“π„¥
·≈– °.æ.√. æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ß“ππ—Èπ¡’≈—°…≥–∑’Ë “¡“√∂°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰¥â À√◊Õ à«π√“™°“√
‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“·≈â«‡ √Á®‰«â ·µà °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ√–¬–‡«≈“∑’Ë≈à“™â“‡°‘π ¡§«√ °.æ.√. ®–°”Àπ¥
‡«≈“·≈â«‡ √Á®„Àâ à«π√“™°“√π—ÈπµâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–µâÕßµ√«® Õ∫„Àâ¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ·≈â«‡ √Á®µ“¡
°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß
¡“µ√“ Û¯ ‡¡◊ËÕ à«π√“™°“√„¥‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“°ª√–™“™πÀ√◊Õ®“°
«à π√“™°“√¥â«¬°—π‡°’¬Ë «°—∫ß“π∑’ÕË ¬Ÿ„à πÕ”π“®Àπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√π—πÈ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√π—Èπ
∑’Ë®–µâÕßµÕ∫§”∂“¡À√◊Õ·®âß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—πÀ√◊Õ¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â
µ“¡¡“µ√“ Û˜
¡“µ√“ Û˘ „Àâ à«π√“™°“√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬
§«“¡ –¥«°„Àâ·°àª√–™“™π∑’Ë®– “¡“√∂µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡À√◊Õ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫
°“√ªØ‘∫—µ√‘ “™°“√¢Õß à«π√“™°“√
√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß®—¥∑”„π√–∫∫‡¥’¬«°—∫∑’Ë°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’
“√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡¡“µ√“ Ù
¡“µ√“ Ù ‡æ◊ÕË Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–§«“¡√«¥‡√Á«·°àª√–™“™π„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫ «à π√“™°“√
∑ÿ°·Ààß „Àâ°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»°≈“ß¢÷Èπ
„π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥‰¡àÕ“®®—¥„Àâ¡’√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√‰¥âÕ“®√âÕß¢Õ
„Àâ ° √–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ “√¥”‡π‘ π °“√®— ¥ ∑”√–∫∫‡§√◊ Õ ¢à “ ¬ “√ π‡∑»¢Õß
à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«°Á‰¥â „π°“√π’È°√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√®–¢Õ„Àâ à«π√“™°“√
„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π∫ÿ§≈“°√ §à“„™â®“à ¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√¥”‡π‘π°“√°Á‰¥â
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¡“µ√“ ÙÒ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√‰¥â√—∫§”√âÕß‡√’¬π ‡ πÕ·π– À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’
ªØ‘∫—µ√‘ “™°“√ Õÿª √√§ §«“¡¬ÿàß¬“° À√◊Õªí≠À“Õ◊Ëπ„¥®“°∫ÿ§§≈„¥ ‚¥¬¡’¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√–µ“¡ ¡§«√
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’¢Ë Õß «à π√“™°“√π—πÈ ∑’®Ë –µâÕßæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„Àâ≈≈ÿ «à ß‰ª ·≈–„π°√≥’∑¡’Ë ∑’ Õ’Ë ¬Ÿ¢à Õß∫ÿ§§≈π—πÈ
„Àâ·®âß„Àâ∫§ÿ §≈π—πÈ ∑√“∫º≈°“√¥”‡π‘π°“√¥â«¬ ∑—ßÈ π’È Õ“®·®âß„Àâ∑√“∫ºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»
¢Õß à«π√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â
„π°√≥’°“√·®âßºà“π∑“ß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑» ¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬™◊ËÕÀ√◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ√âÕß‡√’¬π
‡ πÕ·π– À√◊Õ· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
¡“µ√“ ÙÚ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡ –¥«°√«¥‡√Á«
„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“» ‡æ◊ËÕ„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ
¡’Àπâ“∑’Ëµ√«® Õ∫«à“°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ ‡ªìπÕÿª √√§À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡¬ÿàß¬“°
´È”´âÕπ À√◊Õ§«“¡≈à“™â“ µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√Õ◊ËπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢
„Àâ‡À¡“– ¡‚¥¬‡√Á«µàÕ‰ª
„π°√≥’∑’Ë‰¥â√—∫°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–®“°¢â“√“™°“√À√◊Õ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ„π‡√◊ÕË ß„¥ „Àâ à«π
√“™°“√∑’ÕË Õ°°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—πÈ æ‘®“√≥“‚¥¬∑—π∑’ ·≈–„π°√≥’∑‡’Ë ÀÁπ«à“°“√√âÕß‡√’¬π
À√◊Õ‡ πÕ·π–π—Èπ‡°‘¥®“°§«“¡‡¢â“„®º‘¥À√◊Õ§«“¡‰¡à‡¢â“„®„π°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»
„Àâ™’È·®ß„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–∑√“∫¿“¬„π ‘∫Àâ“«—π
°“√√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ‡ πÕ·π–µ“¡«√√§ Õß ®–·®âßºà“π °.æ.√. °Á‰¥â
„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“ °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»„¥¡’≈—°…≥–µ“¡«√√§Àπ÷Ëß
„Àâ °.æ.√. ·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’ËÕÕ° °Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õª√–°“»π—Èπ∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√
ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘° µàÕ‰ª‚¥¬‡√Á«
¡“µ√“ ÙÛ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„π‡√◊ËÕß„¥Ê ‚¥¬ª°µ‘„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß‡ªî¥‡º¬ ‡«âπ·µà°√≥’¡’
§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘ßË ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°“√√—°…“§«“¡¡—πË §ß¢Õßª√–‡∑» §«“¡¡—πË §ß∑“ß‡»√…∞°‘® °“√√—°…“
§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õßª√–™“™π À√◊Õ°“√§ÿâ¡§√Õß ‘∑∏‘ à«π∫ÿ§§≈ ®÷ß„Àâ°”Àπ¥‡ªìπ§«“¡≈—∫‰¥â‡∑à“∑’Ë
®”‡ªìπ
¡“µ√“ ÙÙ à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬·µà≈–ªï
√“¬°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√„πªïß∫ª√–¡“≥π—Èπ ·≈– —≠≠“„¥Ê ∑’Ë‰¥â¡’°“√
Õπÿ¡—µ‘„Àâ®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß·≈â« „Àâª√–™“™π “¡“√∂¢Õ¥ŸÀ√◊Õµ√«® Õ∫‰¥â ≥ ∂“π∑’Ë∑”°“√¢Õß
à«π√“™°“√ ·≈–√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ “√ π‡∑»¢Õß à«π√“™°“√ ∑—Èßπ’È °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«µâÕß
‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫À√◊Õ‡ ’¬‡ª√’¬∫À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à∫ÿ§§≈„¥„π°“√®—¥´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß
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„π°“√®—¥∑” ≠
— ≠“®—¥´◊ÕÈ À√◊Õ®—¥®â“ß Àâ“¡¡‘„Àâ¡¢’ Õâ §«“¡À√◊Õ¢âÕµ°≈ßÀâ“¡¡‘„Àâ‡ªî¥‡º¬¢âÕ§«“¡
À√◊Õ¢âÕµ°≈ß„π ≠
— ≠“¥—ß°≈à“« ‡«âπ·µà¢Õâ ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ÕË ¬Ÿ¿à “¬„µâ∫ß— §—∫°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫
À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√§ÿâ¡§√Õß§«“¡≈—∫∑“ß√“™°“√ À√◊Õ„π à«π∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫∑“ß°“√§â“
À¡«¥ ¯
°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
¡“µ√“ Ùı πÕ°®“°°“√®—¥„Àâ¡°’ “√ª√–‡¡‘πº≈µ“¡¡“µ√“ ˘ (Û) ·≈â« „Àâ «à π√“™°“√®—¥„Àâ¡’
§≥–ºŸªâ √–‡¡‘πÕ‘ √–¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√¢Õß «à π√“™°“√‡°’¬Ë «°—∫º≈ ¡— ƒ∑∏‘¢Ï Õß¿“√°‘®
§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ §«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õßª√–™“™πºŸ√â ∫— ∫√‘°“√ §«“¡§ÿ¡â §à“„π¿“√°‘® ∑—ßÈ π’È µ“¡À≈—°‡°≥±å
«‘∏’°“√ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥
¡“µ√“ Ùˆ à«π√“™°“√Õ“®®—¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π¿“æ√«¡¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·µà≈–√–¥—∫À√◊Õ
Àπà«¬ß“π„π à«π√“™°“√°Á‰¥â ∑—Èßπ’È °“√ª√–‡¡‘π¥—ß°≈à“«µâÕß°√–∑”‡ªìπ§«“¡≈—∫·≈–‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå·Ààß§«“¡ “¡—§§’¢Õß¢â“√“™°“√
¡“µ√“ Ù˜ „π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß¢â“√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π
∫ÿ§§≈ „Àâ à«π√“™°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬§”π÷ß∂÷ßº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–µ—«¢Õß¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ„πµ”·Àπàß
∑’ËªØ‘∫—µ‘ ª√–‚¬™πå·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑’ËÀπà«¬ß“π∑’Ë¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ —ß°—¥‰¥â√—∫®“°°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß
¢â“√“™°“√ºŸâπ—Èπ
¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√„¥¥”‡π‘π°“√„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬
∑’Ë°”Àπ¥ √«¡∑—Èß‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®·°àª√–™“™π „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®—¥ √√‡ß‘π‡æ‘Ë¡æ‘‡»…
‡ªìπ∫”‡ÀπÁ®§«“¡™Õ∫·°à «à π√“™°“√À√◊Õ„Àâ «à π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß «à π√“™°“√π—πÈ
‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥
∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
¡“µ√“ Ù˘ ‡¡◊ÕË «à π√“™°“√„¥‰¥â¥”‡π‘πß“π‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ “¡“√∂‡æ‘¡Ë º≈ß“π·≈–º≈ ¡— ƒ∑∏‘Ï
‚¥¬‰¡à‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§à“„™â®à“¬·≈–§ÿâ¡§à“µàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞À√◊Õ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√≈¥§à“„™â®à“¬
µàÕÀπà«¬‰¥âµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥ „Àâ °.æ.√. ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’®¥— √√‡ß‘π√“ß«—≈°“√‡æ‘Ë¡
ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ·°à à«π√“™°“√π—Èπ À√◊Õ„Àâ à«π√“™°“√„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‡À≈◊Õ®à“¬¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ
‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊Õ®—¥ √√‡ªìπ√“ß«—≈„Àâ¢â“√“™°“√„π —ß°—¥
∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë °.æ.√. °”Àπ¥‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
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À¡«¥ ˘
∫∑‡∫Á¥‡µ≈Á¥
¡“µ√“ ı ‡æ◊ÕË „Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ·≈–§ÿ¡â §à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞
°.æ.√. ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’ Õ“®°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕßªØ‘∫—µ‘°“√„¥πÕ°‡Àπ◊Õ
®“°∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È √«¡∑—ßÈ °”Àπ¥¡“µ√°“√Õ◊πË ‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡®“°∑’∫Ë ≠
— ≠—µ‰‘ «â„π¡“µ√“ Ù¯
·≈–¡“µ√“ Ù˘ °Á‰¥â
¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ëæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß„¥
·≈–¡’°ÆÀ¡“¬©∫—∫Õ◊Ëπ°”Àπ¥„Àâ à«π√“™°“√µâÕß®—¥∑”·ºπß“π„π‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—π∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π
‡¡◊ÕË «à π√“™°“√‰¥â®¥— ∑”·ºπß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬©∫—∫„¥©∫—∫Àπ÷ßË ·≈â«„Àâ∂Õ◊ «à“ «à π√“™°“√π—πÈ ‰¥â®¥— ∑”·ºπ
µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È¥â«¬·≈â«
¡“µ√“ ıÚ „ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ®—¥∑”À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È ‚¥¬Õ¬à“ßπâÕ¬µâÕß¡’À≈—°‡°≥±å‡°’¬Ë «°—∫°“√≈¥¢—πÈ µÕπ°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π
·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–™“™π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘
„πÀ¡«¥ ı ·≈–À¡«¥ ˜
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬¥Ÿ·≈·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ
„π°“√®—¥∑”À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß
¡“µ√“ ıÛ „ÀâÕß§å°“√¡À“™π·≈–√—∞«‘ “À°‘® ®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±å°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß
∑’Ë¥’µ“¡·π«∑“ß¢Õßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
„π°√≥’∑’Ë °.æ.√. ‡ÀÁπ«à“Õß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®„¥‰¡à®—¥„Àâ¡’À≈—°‡°≥±åµ“¡«√√§Àπ÷Ëß
À√◊Õ¡’·µà‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È „Àâ·®âß√—∞¡πµ√’´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈Õß§å°“√¡À“™π
À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘® ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß°“√„ÀâÕß§å°“√¡À“™πÀ√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®π—Èπ¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕßµàÕ‰ª
ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√
π“¬°√—∞¡πµ√’

‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë Ò °

Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

˘ µÿ≈“§¡ ÚıÙˆ

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’¡Ë °’ “√ªØ‘√ªŸ √–∫∫√“™°“√ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π
¢Õß «à π√“™°“√µÕ∫ πÕßµàÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–„Àâ∫√‘°“√·°àª√–™“™π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ¬‘ßË ¢÷πÈ ´÷ßË °“√∫√‘À“√
√“™°“√·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π’È µâÕß„™â«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√
·ºàπ¥‘π‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“
„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞ ≈¥¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ ·≈–ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–
‰¥â √— ∫ °“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâ Õ ß°“√ √«¡∑—È ß ¡’ ° “√ª√–‡¡‘ π º≈°“√ªØ‘ ∫— µ‘ √ “™°“√Õ¬à “ ß ¡Ë” ‡ ¡Õ ·≈–‡π◊Ë Õ ß®“°
¡“µ√“ Û/Ò ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ ´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™
∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ∫—≠≠—µ‘„Àâ°“√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√
„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·≈–°“√ —Ëß°“√„Àâ à«π√“™°“√·≈–¢â“√“™°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß
∑’Ë¥’°√–∑”‚¥¬µ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È

ภาคผนวก ข

ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าดຌวยการจัดทําผนการบริหารราชการผ่นดิน
พ.ศ. ๒๑๐๓ ละฉบับที่กຌไขพิ่มติม

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß

Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’
«à“¥â«¬°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π
æ.». ÚıÙ˜

‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ ÒÛ ·≈–¡“µ√“ ÒÙ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙˆ ∫—≠≠—µ‘„Àâ§≥–√—∞¡πµ√’µâÕß®—¥
„Àâ¡’·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°√Õ∫·≈–·π«∑“ß„π°“√®—¥∑”·ºπ
π‘µ∫‘ ≠
— ≠—µ·‘ ≈–·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√‡æ◊ÕË „™â„π°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“
’Ëªï ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°°“√
¥—ß°≈à“«·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈∑’Ë‰¥â·∂≈ß‰«â°—∫√—∞ ¿“ √«¡∑—Èß¡’
§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–·ºπß“π¢Õß√—∞∫“≈„π°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ (¯) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫∫√‘À“√
√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ π“¬°√—∞¡πµ√’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’
®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√®—¥∑”
·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÙ˜é
¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’„È Àâ„™â∫ß— §—∫µ—ßÈ ·µà«π— ∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß

Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ Û ‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §≥–°√√¡°“√®—¥∑”√“¬ß“π √ÿª ¿“«–¢Õßª√–‡∑» ª√–°Õ∫¥â«¬
‡≈¢“∏‘ ° “√§≥–°√√¡°“√æ— ≤ π“°“√‡»√…∞°‘ ® ·≈– — ß §¡·Àà ß ™“µ‘ ‡ ªì π ª√–∏“π
ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“§«“¡¡—πË §ß·Ààß™“µ‘ Õ∏‘∫¥’°√¡∫—≠™’°≈“ß
ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡»√…∞°‘®°“√§≈—ß ºŸâ«à“°“√∏π“§“√·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–
ºŸâ·∑π ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡ªìπ°√√¡°“√ ¡’Àπâ“∑’Ë √ÿª·≈–®—¥∑”√“¬ß“π
¿“«–∑“ß‡»√…∞°‘®¡À¿“§ ∂“π°“√≥å°“√‡ß‘π°“√§≈—ß ·≈– ¿“«–¥â“πÕ◊Ëπ∑’Ë‡ªìπ
ªí≠À“ ”§—≠¢Õßª√–‡∑»∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà ≥ «—π∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’æâπ®“°µ”·Àπàß √«¡∑—Èß
®—¥∑”µ—«‡≈¢ª√–¡“≥°“√ ·π«‚πâ¡∑“ß‡»√…∞°‘® °“√‡ß‘π°“√§≈—ß ·≈– —ß§¡
„π√–¬–‡«≈“Õ¬à“ßπâÕ¬ ª’Ë ¢ï “â ßÀπâ“¢Õßª√–‡∑» „Àâ·≈â«‡ √Á®°àÕπ«—π‡≈◊Õ°µ—ßÈ ‡æ◊ÕË ‡ πÕµàÕ
π“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡à ”À√—∫‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“„π°“√«“ßπ‚¬∫“¬¢Õß
√—∞∫“≈
(Ú) §≥–°√√¡°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ª√–°Õ∫¥â«¬‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’
‡ªìπª√–∏“π ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß∫ª√–¡“≥ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®
·≈– — ß §¡·Àà ß ™“µ‘ ‡≈¢“∏‘ ° “√§≥–°√√¡°“√æ— ≤ π“√–∫∫√“™°“√ ·≈–ºŸâ · ∑π
”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡ªìπ°√√¡°“√ ¡’Àπâ“∑’Ë√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫
°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π©∫—∫∑’ºË “à π¡“ ·≈–º≈°“√¥”‡π‘π°“√
µ“¡·ºπß“π·≈–‚§√ß°“√µà“ßÊ ¢Õß∑ÿ° «à π√“™°“√·≈–¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊πË ∑’‡Ë ªìπª√–‚¬™πåµÕà
°“√®—¥∑”π‚¬∫“¬∑’Ë®–·∂≈ßµàÕ√—∞ ¿“ æ√âÕ¡∑—Èß¢âÕ‡ πÕ·π– ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕπ“¬°
√—∞¡πµ√’§π„À¡à

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß

Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

√“¬ß“π·≈–º≈°“√»÷°…“¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡ (Ò) ·≈– (Ú) ®–‡ªî¥‡º¬
‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕπ“¬°√—∞¡πµ√’§π„À¡àÕπÿ≠“µ
¢âÕ Ù „Àâª≈—¥°√–∑√«ß∑ÿ°°√–∑√«ß®—¥∑”√“¬ß“π √ÿªº≈°“√ªØ‘∫µ— √‘ “™°“√
¢Õß°√–∑√«ß·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ∑’Ë§≥–°√√¡°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈°”Àπ¥ ·≈–
àß„Àâ§≥–°√√¡°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’æâπ®“°
µ”·Àπàß
„π°√≥’®”‡ªìπ§≥–°√√¡°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®–°”Àπ¥„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√
„π√–¥— ∫ µË” °«à “ °√–∑√«ß·≈–®— ß À«— ¥ µâ Õ ß®— ¥ ∑”√“¬ß“π·≈–√«∫√«¡¢â Õ ¡Ÿ ≈ à ß „Àâ
§≥–°√√¡°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥¥â«¬°Á‰¥â
¢âÕ ı „π°“√®— ¥ ∑”·ºπ°“√∫√‘ À “√√“™°“√·ºà π ¥‘ π µ“¡¡“µ√“ ÒÛ
·Àà ß æ√–√“™°ƒ…Æ’ ° “«à “ ¥â « ¬À≈— ° ‡°≥±å · ≈–«‘ ∏’ ° “√∫√‘ À “√°‘ ® °“√∫â “ π‡¡◊ Õ ß∑’Ë ¥’
æ.». ÚıÙˆ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π ‡«âπ·µàπ“¬°√—∞¡πµ√’®– —Ëß
‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊πË ·≈–„Àâπ”¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡¢âÕ Û ¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“¥â«¬ ‚¥¬µâÕß®—¥∑”
√à“ß·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π„Àâ·≈â«‡ √Á®·≈–‡ πÕπ“¬°√—∞¡πµ√’¿“¬„π “¡ ∫‘ «—π
π—∫·µà«π— ∑’§Ë ≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ßπ‚¬∫“¬µàÕ√—∞ ¿“ ·≈–‡¡◊ÕË π“¬°√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
·≈â« „Àâ‡ πÕ§≥–√—∞¡πµ√’æ‘®“√≥“µàÕ‰ª
‡¡◊ËÕ§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈â«
„Àâª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡™‘≠‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“
‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√
¡“√à«¡À“√◊Õ¥â«¬ ·≈–®–‡™‘≠À—«Àπâ“ «à π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß√—∞Õ◊πË ‡∑à“∑’®Ë ”‡ªìπ
¡“√à«¡ª√÷°…“À“√◊Õ¥â«¬°Á‰¥â

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß

Àπâ“ 8
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ ˆ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’
√à«¡°—πæ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µµ‘ “¡¡“µ√“ Òı ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬
À≈— ° ‡°≥±å · ≈–«‘ ∏’ ° “√∫√‘ À “√°‘ ® °“√∫â “ π‡¡◊ Õ ß∑’Ë ¥’ æ.». ÚıÙˆ ‡æ◊Ë Õ ‡ πÕ
§≥–√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬¬’Ë ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë·ºπ°“√∫√‘À“√
√“™°“√·ºàπ¥‘πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
„π°“√æ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ∫‘ ≠
— ≠—µµ‘ “¡«√√§Àπ÷ßË „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’√à«¡ª√–™ÿ¡‚¥¬¡’√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’
´÷Ëßπ“¬°√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬‡ªìπª√–∏“π
„π°“√®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ∂â“¡’°√≥’∑’Ë ¡§«√√âÕß¢ÕµàÕ√—∞ ¿“µ“¡¡“µ√“
Ò˜¯ «√√§ Õß ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√
°ƒ…Æ’°“‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π√—∞∏√√¡πŸ≠
¢âÕ ˜ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√µà“ßÊ ∑’Ë®–µâÕß·®âß„Àâ ”π—°ß“π
§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“∑√“∫„π‡√◊ËÕß¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §«“¡®”‡ªìπ∑’Ë ¡§«√√âÕß¢Õ„Àâ√—∞ ¿“æ‘®“√≥“√à“ßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õ
√à“ßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ª√–°Õ∫√—∞∏√√¡πŸ≠∑’Ë√—∞ ¿“¬—ß¡‘‰¥â„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ ‚¥¬„Àâ
·®âß¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’ËÕ“¬ÿ¢Õß ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ‘Èπ ÿ¥≈ßÀ√◊Õ¡’°“√¬ÿ∫
¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√
(Ú) §«“¡®”‡ªìπ∑’ËµâÕß®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬¢÷Èπ„À¡à ·°â‰¢ À√◊Õ¬°‡≈‘°°ÆÀ¡“¬
∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ√âÕ¡∑—Èß
√“¬≈–‡Õ’¬¥‚¥¬ —ß‡¢ª ‚¥¬„Àâ·®âß¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë·ºπ°“√∫√‘À“√
√“™°“√·ºàπ¥‘πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÙÒ ß
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Û ∏—π«“§¡ ÚıÙ˜

¢âÕ ¯ „Àâ «à π√“™°“√®—¥∑”·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√µ“¡¡“µ√“ Òˆ ·Ààßæ√–√“™
°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’¥Ë ’ æ.». ÚıÙˆ ¿“¬„π
°”Àπ¥‡«≈“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ ’Ëªï „Àâ®—¥∑”„Àâ·≈â«‡ √Á®¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà
«—π∑’Ë·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Ú) ·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√ª√–®”ªï „Àâ®¥— ∑”·≈–‡ πÕ√—∞¡πµ√’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
°àÕπ‡ πÕ§”¢Õß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬ª√–®”ªï¢Õßªïß∫ª√–¡“≥µàÕ‰ª
¢âÕ ˘ „π√–À«à“ß°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ∂â“§≥–
√—∞¡πµ√’¡¡’ µ‘„Àâ¡°’ “√ª√—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π‡æ◊ÕË „Àâ‡À¡“– ¡°—∫π‚¬∫“¬
¢Õß√—∞∫“≈À√◊Õ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª „Àâ à«π√“™°“√
∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πµ“¡¡“µ√“ ÒÛ
·Àà ß æ√–√“™°ƒ…Æ’ ° “«à “ ¥â « ¬À≈— ° ‡°≥±å · ≈–«‘ ∏’ ° “√∫√‘ À “√°‘ ® °“√∫â “ π‡¡◊ Õ ß∑’Ë ¥’
æ.». ÚıÙˆ ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡µ‘
§≥–√—∞¡πµ√’ ‚¥¬„Àâπ”¢âÕ ı ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·≈–„Àâ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√
§≥–√—∞¡πµ√’·®âß à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¥”‡π‘π°“√·°â‰¢·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘·≈–·ºπ
ªØ‘∫—µ‘√“™°“√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π∑’Ë·°â‰¢¥â«¬
„π°√≥’∑§’Ë ≥–√—∞¡πµ√’¡¡’ µ‘„Àâ «à π√“™°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ÕË ß„¥ ·¡â«“à ‡√◊ÕË ßπ—πÈ
®–¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„π·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π „Àâ «à π√“™°“√¡’Àπâ“∑’¥Ë ”‡π‘π°“√
µ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–∂â“‡√◊ËÕßπ—Èπ®”‡ªìπµâÕß·°â‰¢·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥â«¬
„Àâ à«π√“™°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“µ√“ Ò¯ ·Ààßæ√–√“™
°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙˆ
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‡¡◊ËÕ¡’°√≥’µ“¡«√√§ ÕßÀ√◊Õ°√≥’∑’Ë à«π√“™°“√¢Õ·°â‰¢·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√
‡æ√“–‡Àµÿµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“µ√“ Ò¯ ·Ààßæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙˆ ·≈–§≥–√—∞¡πµ√’‰¥âÕπÿ¡—µ‘
„Àâ·°â‰¢„π°√≥’¥ß— °≈à“«·≈â« „Àâ «à π√“™°“√∑’‰Ë ¥â√∫— Õπÿ¡µ— „‘ Àâ·°â‰¢·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√
√’∫·®âß„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥∑”·ºπ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π
·≈–·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘¥”‡π‘π°“√·°â‰¢„Àâ Õ¥§≈âÕß°—π‚¥¬‡√Á«
¢âÕ Ò „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡√–‡∫’¬∫π’È
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú˜ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙ˜
æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√
π“¬°√—∞¡πµ√’

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อปรับปรุงใหการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําแผน
การบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหมีคณะกรรมการจัดทําแผน
บริหารราชการแผนดินขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและผูทรงคุณวุฒิอื่นที่นายกรัฐมนตรีกาํ หนดไมเกินสามคนเปนกรรมการ และใหรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติกํ าหนดเปน เลขานุการ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดเปนผูชวยเลขานุการ โดยใหมีหนาที่พิจารณาราง
แผนบริหารราชการแผนดินใหแลวเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายตอรัฐสภา และใหนาํ ขอมูลตามขอ ๓ มาประกอบการพิจารณาดวย เมื่อนายกรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบแลว ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กันยายน ๒๕๔๘

เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบกับ แผนการบริห ารราชการแผ น ดิ น แลว ให ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเชิญเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและเลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน มารวมหารือดวย ในการนี้จะเชิญหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐอื่นเทาที่จําเปน มารวมปรึกษาหารือดวยก็ได”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ค

นวทางการทบทวนการกําหนดป้าหมาย
การ฿หຌบริการกระทรวง ป้าหมายการ฿หຌบริการ
หน่วยงาน ผลผลิต ครงการ กิจกรรม
ละตัวชีๅวัดระดับต่าง ๆ ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ละหน่วยงานของรัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๑๙

นวทำงกำรทบทวนกำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน
ผลผลิต ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัดระดับตำง ๆ
ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนของรัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. โ559
฿นระบบงบประมำณบบมุ งนຌ นผลงำนตำมยุ ทธศำสตร์ นัๅ น กำรวั ด ผลส ำรใจ จำกกำร
ดำนินงำนของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ตัๅงอยูบนพืๅนฐำนวำผลกำรดำนินงำนทีไดีตຌองมำ
จำกกำรจัดทำผนทีไดี ดย฿หຌควำมสำคัญกับกำรจัดทำผนกลยุทธ์ทีไตຌองนຌนควำมชืไอมยงจำกนยบำย
รัฐบำลทีไถำยทอดมำทีไป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ละป้ำหมำย
ผลผลิตระยะยำว ซึไงชืไอมยงเปสูกำรจัดทำผนปฏิบัติกำรละกำรกำหนดกิจกรรม ทำ฿หຌกำรดำนินงำนมี
ควำมสัมพันธ์ สอดคลຌองละตอนืไองกันทัๅงระบบ ละสงผลตอกำรบรรลุป้ำหมำยระดับกระทรวง ละ
ระดับชำติ ดยสำมำรถตอบสนองตอควำมตຌองกำร ปัญหำ หรือรืไองทีไสน฿จของกลุมป้ำหมำยเดຌ
กระบวนกำรจั ด ท ำงบประมำณรำยจ ำ ยประจ ำปี ข องส ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ละ
หนวยงำนอืไน ทีไผำนมำยังดำนินกำรเมสมบูรณ์ตำมระบบงบประมำณบบมุงนຌนผลงำนตำมยุทธศำสตร์
ชน กำรจัดทำผนกลยุทธ์ของหนวยงำนยังเมชืไอมยงจำกนยบำยรัฐบำล กำรจัดทำผนปฏิบัติรำชกำร ไ
ปี ละผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละถำยทอดสูป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำร
หนวยงำน ละป้ำหมำยผลผลิตระยะยำวเดຌอยำงทຌจริง นอกจำกนีๅ กำรจัดทำผนภูมิครงสรຌำงงบประมำณ
ตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวง ละของสวนรำชกำรทีไสดงผลผลิตยังเมสำมำรถชืไอมยงกับผนกลยุทธ์
ของสวนรำชกำรเปยังยุทธศำสตร์กระทรวงละยุทธศำสตร์ชำติ รวมทัๅงป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ละมีตัวชีๅวัดทีไชืไอมยงทุกระดับอยำงป็ นระบบเดຌชัดจน ประกอบกับ
ขຌอจำกัดของวงงินงบประมำณรำยจำยปี฿นตละปี จึงจำป็นทีไกระทรวง สวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละ
หนวยงำนอืไนตຌองพิจำรณำทบทวนปรับลด ิReview) งบประมำณทีไสวนรำชกำรเดຌรับกำรจัดสรร฿นปีกอน
หนຌำ ทบทวน วำงผน ละตัดสิน฿จ พืไอดำนินกำรชะลอหรือ ยกลิกหรือปรับลด ิRedeploy) คำ฿ชຌจำย
ตอหนวยของกิจกรรม/รำยกำรดิมละพิจำรณำวำงผนละตัดสิน฿จ พืไอพิจำรณำกำหนดทำงลือกตำง โ
฿นกำรดำนินกิจกรรม฿หมิReplace) พิไมป้ำหมำยหรือพิไมคำ฿ชຌจำยตอหนวย ดยนำวงงินงบประมำณ
จำกกำรปรับลดงบประมำณภำย฿นกรอบวงงินดิมของตละกระทรวง ิReview/Redeploy) มำจัดสรร
งบประมำณพิไมติม ฿หຌกงำน/ครงกำร/กิจกรรม ตำมนยบำยละยุทธศำสตร์ของรัฐบำล/กระทรวง ทีไมี
ลำดับควำมสำคัญจำป็น รงดวน หนวยงำนปฏิบัติมีศักยภำพละควำมพรຌอม฿นกำรดำนินกำร
ดังนัๅน สำนักงบประมำณรวมกับสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ควรพิจำรณำ
ทบทวนกำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร
กิจกรรม ละตัวชีๅวัด฿หຌมีควำมสอดคลຌองชืไอมยงกันทัๅงระบบ รวมทัๅงหำกมีกำรปรับลด/พิไม

โ
งบประมำณ฿นชัๅนกำรพิจำรณำรำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปีของรัฐสภำ ควรนำผลกำร
ปรับลด/พิไมงบประมำณดังกลำวมำประกอบกำรพิจำรณำดຌวย พืไอ฿หຌสำมำรถนำเป฿ชຌประยชน์ตอกำร
วิครำะห์งบประมำณเดຌอยำงถูกตຌอง ละสะทຌอนกำรดำนินงำนของตละกิจกรรมอยำง ทຌจริง ดยมี
หลักกณฑ์ นวทำงกำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต
กิจกรรม ละตัวชีๅวัดระดับตำง โ ทีไจะ฿ชຌประกอบคำขอตัๅงงบประมำณ ปี พ.ศ.2559 ดังนีๅ

แ. ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงละตัวชีๅวัด

หมำยถึง ผลลัพธ์ทีไกระทรวงตຌองกำร฿หຌกิดขึๅนจำกกำร฿หຌ บริกำรระดับกระทรวง ทัๅงนีๅ
จะตຌองสอดคลຌองละชืไอมยงกับป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ซึไงผลลัพธ์ดังกลำวจะกิดขึๅนเดຌจำกผลสำรใจ
ของผลผลิตหรือครงกำรของสวนรำชกำรละรัฐวิสำหกิจ฿นสังกัดอยำงสอดคลຌองละชืไอมยงกัน ทัๅงนีๅ
ตำมทีไกำหนดเวຌ฿นอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปี หรือพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจำยพิไมติมหรือกำหนดขึๅน฿หม฿นระหวำงปีลຌวตกรณี
แ.แ กำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ิผลลัพธ์ี มีองค์ประกอบ ดังนีๅ
แ.แ.แ สดงผลประยชน์ทีไมีตอกลุมป้ำหมำยทีไกระทรวงรับผิดชอบ ละกระทรวง
ตຌองกำร฿หຌกิดขึๅนจำกกำร฿หຌบริกำร ซึไงกิดขึๅนจำกผลสำรใจของป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรของหนวยงำน
ภำย฿ตຌกำรกำกับของกระทรวงอยำงสอดคลຌองละชืไอมยงกัน
แ.แ.โ ตຌองสอดคลຌองละสัมพันธ์กับป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์ ตำมผนกำรบริหำร
รำชกำรผนดิน นยบำยรัฐบำล ละยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
แ.แ.ใ ตຌองสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภำรกิจของกระทรวงตำมกฎหมำยปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม กฎหมำยจัดตัๅง กฎกระทรวง หรือกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง หรือตำมนยบำยรัฐบำลทีไเดຌรับ
มอบหมำย
แ.แ.ไ สำมำรถถ ำ ยทอดเปสู ยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวง ละป้ ำ หมำยกำร฿หຌ บ ริ ก ำร
หนวยงำนเดຌอยำงชัดจน
แ.แ.5 มีควำมชัด จนละป็นรูปธรรม สำมำรถวัด ผลเดຌ ละมีควำมขຌำ฿จตรงกัน
ระหวำงกระทรวงละสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติเดຌละอยู
฿นระดับผลลัพธ์
แ.โ กำรก ำหนดตั ว ชีๅ วั ด ป้ ำ หมำยกำร฿หຌ บ ริ ก ำรกระทรวง คื อ กำรก ำหนดตั ว ชีๅ วั ด
ควำมสำรใจ/ผลลัพธ์ของกำรดำนิ นงำนของกระทรวง ทัๅงนีๅ ตัวชีๅวัด ควรสดง฿หຌ หใ นถึงควำมสำรใจทีไ
กลุมป้ำหมำยเดຌรับ฿นชิงปริมำณละหรือคุณภำพ ละระยะวลำ฿นกำรบรรลุ ผลสำรใจ
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โ. ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนละตัวชีๅวัด

หมำยถึง ผลลัพธ์ทีไกิดขึๅนจำกกำรดำนินงำนหรือพืไอดำนินกำรจัดทำผลผลิต/ครงกำร
ตำมทีไกำหนดของหนวยงำนระดับกรม ซึไงจะนำเปสูควำมสำรใจของป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
โ.แ กำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ิผลลัพธ์ี มีองค์ประกอบ ดังนีๅ
โ.แ.แ สดงถึงผลสำรใจ/ผลลัพธ์ จำกกำรนำสงผลผลิต/ครงกำรของสวนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
โ.แ.โ สดงถึงผลประยชน์ทีไมีตอกลุมป้ำหมำยผูຌรับบริกำรหรือพืๅนทีไป้ำหมำย จำก
กำรมีผลผลิต/ครงกำรของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนทีไรับผิดชอบ
โ.แ.ใ ตຌองสอดคลຌองละสัมพันธ์กับป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ทีไตຌองกำหนด
฿หຌสอดคลຌองละสัมพันธ์กับป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์ ตำมผนกำรบริหำรรำชกำรผนดิน นยบำย
รัฐบำล ละยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
ยกวຌ น ส ว นรำชกำร฿นสั ง กั ด ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ส ว นรำชกำรเม สั ง กั ด ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตຌองสอดคลຌองละสัมพันธ์กับป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์ตำมผนกำร
บริหำรรำชกำรผนดิน นยบำยรัฐบำล ละยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
โ.แ.ไ ตຌองสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภำรกิจของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำน
อืไนทีไกำหนดตำมกฎหมำยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตัๅง กฎกระทรวงหรือกฎหมำยอืไนทีไ
กีไยวขຌอง หรือนยบำยรัฐบำลทีไเดຌรับมอบหมำย
โ.แ.5 สำมำรถถำยทอดพันธกิจหรือภำรกิจลงสูกลยุทธ์หนวยงำน ผลผลิตละหรือ
ครงกำร กิจกรรมหลักเดຌอยำงชัดจน
โ.แ.ๆ มีควำมชัด จนละป็นรูปธรรมสำมำรถวัด ผลเดຌ ละมีควำมขຌำ฿จตรงกัน
ภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติเดຌละอยู฿นระดับผลลัพธ์
โ.โ กำรกำหนดตั ว ชีๅ วั ด ป้ ำ หมำยกำร฿หຌ บ ริ ก ำรหน ว ยงำน คื อ กำรก ำหนดตัวชีๅวัด
ควำมสำรใจ/ผลลัพธ์ของกำรดำนินงำนของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ทัๅงนีๅ ตัวชีๅวัดควร
สดง฿หຌหในถึงควำมสำรใจทีไกลุมป้ำหมำย/พืๅนทีไทีไดำนินกำรเดຌรับ฿นชิงปริมำณ ละหรือคุณภำพ ละ
ระยะวลำ฿นกำรบรรลุผลสำรใจ

ใ. ผลผลิต/ครงกำรละตัวชีๅวัด

ใ.แ ผลผลิ ต หมำยถึ ง ผลของกำรด ำนิ น งำนตำมกิ จ กรรม ซึไ ง อำจจะป็ น ผลผลิ ต
ิProduct) หรือกำร฿หຌบริกำร ิService) ทีไดำนินงำนดยหนวยงำนของรัฐหรือกำรตอบคำถำมวำหนวยงำน
ของรัฐจัดทำบริกำรอะเร ิWhat) ฿นฐำนะผูຌจัดหำบริกำร ิService Provider) ตำมควำมตຌองกำรของรัฐบำล

ไ
฿นฐำนะผูຌซืๅอบริกำร ิService Purchaser) ทัๅง฿นรูปบบของกำร฿หຌบริกำรดยตรง หรือดยกำร฿ชຌวัตถุ
สิไงของละ/หรือสิไงกอสรຌำง พืไอนำเป฿ชຌ฿นกำร฿หຌบริกำรองค์กรภำยนอกหนวยงำนหรือประชำชน ดยมี
ตัวชีๅวัดผลสำรใจ฿นชิงปริมำณ คุณภำพ วลำ รวมทัๅ งคำ฿ชຌจำย ทัๅงนีๅ ตำมทีไกำหนดเวຌ฿นอกสำรประกอบ
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจำยพิไมติมหรือทีไกำหนด
ขึๅน฿หม฿นระหวำงปีงบประมำณ
กำรกำหนดผลผลิต มีองค์ประกอบ ดังนีๅ
ิแี สิ น คຌ ำ ละบริ ก ำรสำธำรณะทีไ เ ดຌ จ ำกกำรด ำนิ น งำนดยส ว นรำชกำร
รัฐวิสำหกิจละหนวยงำนอืไนทัๅง฿นรูปบบของกำร฿หຌบริกำรดยตรง หรือดยกำร฿ชຌวัตถุสิไงของละ/หรือ
สิไงกอสรຌำงพืไอนำเป฿ชຌ฿นกำร฿หຌบริกำรตอกลุมป้ำหมำยภำยนอกสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำน
อืไนนัๅน
ิโี ตຌองสอดคลຌองละสัมพันธ์กับป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน
ิใี ตຌ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธกิ จ หรื อ ภำรกิ จ ของส ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ละ
หน วยงำนอืไนทีไกำหนดตำมกฎหมำยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตัๅง กฎกระทรวง หรือ
กฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง หรือนยบำยรัฐบำลทีไเดຌรับมอบหมำย
ิไี มี ลั ก ษณะป็ น รู ป ธรรมสำมำรถวั ด ผลกำรด ำนิ น งำนเดຌ ฿ นชิ ง ปริ ม ำณ
คุณภำพ วลำ ละคำ฿ชຌจำย/ตຌนทุน
ิ5ี ตอบสนองกลยุทธ์ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ละป็น
ผลผลิตสุดทຌำย ฿นกระบวนกำรผลิต หรือกำร฿หຌบริกำร
ใ.โ ครงกำร หมำยถึง ผลผลิตของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนทีไจัดทำขึๅน
พืไอ฿หຌกิดกำร฿หຌบริกำรทัๅง฿นรูปบบของกำร฿หຌบริกำรดยตรง หรือดยกำร฿ชຌวัตถุสิไงของหรือสิไงกอสรຌำง
พืไอนำเป฿ชຌ฿นกำร฿หຌบริกำรกประชำชน องค์กรภำยนอกสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนของ
รัฐนัๅน ดยมีกำรกำหนด ป้ำหมำย ระยะวลำ ละวงงินงบประมำณของครงกำรทีไนนอน
ใ.ใ กำรกำหนดตัวชีๅวัดผลผลิต/ครงกำร ป็นตัวชีๅวัดควำมสำรใจของผลผลิต/ครงกำร
ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนทีไดำนินกำรตำมป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรละสำมำรถติดตำม
ตรวจสอบประมินผลควำมสำรใจจำกกำร฿ชຌจำยงบประมำณเดຌ฿น ไ มิติ คือ
ใ.ใ.แ ปริมำณ หมำยถึง กำรกำหนดป้ำหมำย฿นกำรผลิต/กำรดำนินครงกำรดຌำน
ปริมำณ ดยกำหนด฿นรูปของสิไงทีไสำมำรถวัดเดຌดຌวยชิงปริมำณ ซึไงระบุป็นตัวลขชัดจนละสำมำรถสดง
ควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินงำนเดຌ
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ใ.ใ.โ คุณภำพ หมำยถึง กำรกำหนดป้ำหมำยคุณภำพของผลผลิต/ครงกำร ดยมี โ

ิแี คุ ณ ภำพของผลผลิ ต หรื อ สิไ ง ของทีไ ฿ หຌ บ ริ ก ำร/ครงกำรนัๅ น ป็ น เปตำม
มำตรฐำนทีไสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนกำหนดเวຌ หรือ
ิโี คุณภำพของวิธีกำรนำสงผลผลิต หรือวิธีก ำร฿หຌบริกำร/กำรดำนินครงกำร
เดຌก กำรวัดควำมพึงพอ฿จของกลุมป้ำหมำยทีไมีตอกระบวนกำรผลิต
ใ.ใ.ใ ระยะวลำ หมำยถึ ง ระยะวลำทีไ กำหนด฿นกระบวนกำรผลิ ต /กำรดำนิ น
ครงกำรพืไอ฿หຌเดຌผลผลิต/ครงกำร
ใ.ใ.ไ คำ฿ชຌจำย/ตຌนทุน หมำยถึง คำ฿ชຌจำยหรือตຌนทุนผลผลิต/ครงกำร
ใ.4 กำรกำหนดผลผลิต฿หมของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
ใ.ไ.แ ควรป็นผลผลิตของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนของรัฐตำมพันธ
กิจหรือภำรกิจทีไกำหนดดยกฎหมำยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตัๅงกฎกระทรวง กฎหมำย
อืไนทีไกีไยวขຌอง หรือนยบำยรัฐบำลทีไเดຌรับมอบหมำย
ใ.ไ.โ หนึไงผลผลิตสำมำรถอยูภำย฿ตຌหนึไงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณทำนัๅน
ตหนึไงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณสำมำรถมีเดຌหลำยผลผลิต
ใ.ไ.ใ กำรกำหนดคำ฿ชຌจำยภำย฿ตຌผลผลิต ฿หຌกำหนดเวຌทีไผลผลิตของสวนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนภำย฿ตຌกระทรวง

4. กิจกรรม หมำยถึง กระบวนกำรนำสงผลผลิต ประกอบดຌวย
4.แ กิจกรรมหลัก
ไ.แ.แ ป็นสวนหนึไงของกระบวนกำรนำสงผลผลิต
ไ.แ.โ ป็นกิจกรรมทีไสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
4.โ กิจกรรมรอง หมำยถึง กิจกรรม฿นกำรจัด ทำละสงมอบผลผลิต /บริกำรระหวำง
หนวยงำนภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรดำนินกำรกิจกรรมหลักมี
ประสิทธิภำพ ทัๅงนีๅ ควรระบุกิจกรรมตำมหนวยงำนรองทีไทำหนຌำทีไสนับสนุนกิจกรรมหลักดยตรง
4.ใ กิจกรรมสนับสนุน หมำยถึง กิจกรรมอำนวยกำรภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละ
หนวยงำนอืไน฿หຌสำมำรถจัดทำละสงมอบผลผลิต/บริกำร ดยตรงกผรูຌ ับบริกำรภำยนอก ทัๅงนีๅ ควรระบุ
กิจกรรมตำมหนวยงำนสนับสนุนทีไทำหนຌำทีไสนับสนุนดยอຌอม

ๆ

ตัวอยำง
ดຌำนศรษฐกิจละสังคม
กำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรม ละ
ตัวชีๅวัดตำง ๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.โ55่
ของกรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

็

ตัวอยำง
กำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน
ผลผลิต กิจกรรม ละตัวชีๅวัดระดับตำงๆ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.โ55่
ของกรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำร
กระทรวง

ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำร
หนวยงำน

ดຌำนคมนำคม

ตัวชีๅวัดระดับกระทรวง

ู ประชำชนเดຌ฿ชຌระบบ
ขนสงทีมไ ีควำมสะดวก
รวดรใว

ชิงปริมำณ : ครงสรຌำงพืนๅ ฐำนดຌำน
คมนำคมเดຌรบั กำรพัฒนำพือไ ฿หຌมีขดี
ควำมสำมำรถ รองรับปริมำณกำรขนสง
ผูຌดยสำร เมนຌอยกวำปีละ
็5เ ลຌำนคน/ทีไยว
ชิงปริมำณ : ครงสรຌำงพืนๅ ฐำนดຌำน
คมนำคมทีเไ ดຌรับกำรบำรุงรักษำชิง
ปรียบทียบกับจำนวนระยะทำงหรือ
ผนกำรดำนินงำนทีกไ ำหนดเวຌ฿นตละ
ปีงบประมำณ เมนຌอยกวำรຌอยละ ็เ

กรมทำงหลวงชนบท

ตัวชีๅวัดระดับหนวยงำน

ู ประชำชนเดຌ฿ชຌทำงละ
สะพำนทีไมมี ำตรฐำน
สำมำรถดินทำงเดຌดวຌ ย
ควำมสะดวก รวดรใว
ปลอดภัย

ชิงปริมำณ : ผูຌ฿ชຌบริกำรเดຌ฿ชຌระบบ
กำรขนสง ละจรำจรบนทำงหลวง
ชนบท ไโุไเเ กม.
ชิงคุณภำพ : ควำมพึงพอ฿จของ
ผูຌ฿ชຌบริกำรขนสงละจรำจรบนทำง
หลวงชนบทเมนຌอยกวำรຌอยละ ่เ

่
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำร
หนวยงำน
ผลผลิต/ครงกำร

กรมทำงหลวงชนบท

ตัวชีๅวัดระดับหนวยงำน

กรมทำงหลวงชนบท
ู กำรบำรุงรักษำระบบ
ครงขำยทำงหลวงชนบท

ตัวชีๅวัดระดับผลผลิต/ครงกำร
ชิงปริมำณ : ระยะทำงครงขำยทำง
หลวงชนบททีไบำรุงรักษำ ไโุเ5ๆ
กม.
ชิงปริมำณ : ระยะทำงทำงหลวง
ชนบทสำยหลักทีบไ ำรุงรักษำ ใไไ กม.
ชิงปริมำณ : จุดบริวณอันตรำย
ทีไเดຌรบั กำรกຌเข ่็5 หง
ชิงคุณภำพ : ครงขำยทำงหลวง
ชนบทเดຌรับกำรบำรุงรักษำ฿หຌมีควำม
รียบผิวทำงฉลีไย ิ IRI ) เมกิน
5.เ่ ม./กม.
ชิงคุณภำพ : ทำงหลวงชนบท
สำยหลักเดຌรบั กำรบำรุงรักษำ฿หຌมีควำม
รียบผิวทำงฉลีไย ิ IRI )
เมกิน ไ.เเ ม./กม.
ชิงวลำ : ระยะวลำกำรดำนินงำน
ลຌวสรใจตำมผนงำนทีกไ ำหนดเวຌ
รຌอยละ แเเ
ชิงตຌนทุน : คำ฿ชຌจำยอยูภำย฿นวงงิน
งบประมำณทีไเดຌรับ รຌอยละ แเเ

้

บบฟอร์ม
นวทำงกำรทบทวนกำรกำหนดป้ำหมำย
กำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน
ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัดตำง ๆ
ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจละหนวยงำนอืไน

แเ

นวทำงกำรทบทวนกำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต ละตัวชีๅวัดระดับตำง ๆ
สวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
กระทรวง…………………………………………
ป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์……………………………………………………………………………………………………
ตัวชีๅวัด………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง.......................................................................................…………….
ตัวชีๅวัด…………………………………………………………………………………….................................…………….
…………………………………………………………………………………………....................................………………
…………………………………………………………………………………………...................................……………….
…………………………………………………………………………………………...................................……………….
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน………………………………………………………......................………………
ตัวชีๅวัด……………………………………………………………………………………………......................………………
………………………………………………………………………………………….…………......................……………….
………………………………………………………………………………………….…………......................……………….
…………………………………………………………………………………………..…………......................………………
ผลผลิต………………………………………………………………………………….…………......................……………
ตัวชีๅวัด……………………………………………………………………………………………......................………………
…………………………………………………………………………………….…………......................…………………….
………………………………………………………………………………………….…………......................……………….
………………………………………………………………………………………….…………......................……………….

แแ

1 กำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงละตัวชีๅวัด
1.1 กำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง

(1) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงทีไกำหนดมีควำมสอดคลຌองละสัมพันธ์กับ
 ป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์ตำมผนกำรบริหำรรำชกำรผนดิน
 ป้ำหมำยตำมนยบำยรัฐบำล
 ป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2558
 อืไน โ ระบุ....................................................................................………....………………
(2) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงทีไกำหนดมีควำมสัมพันธ์กับ
 พันธกิจหรือภำรกิจของกระทรวงทีไกำหนดตำมกฎหมำยปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม กฏหมำยจัดตัๅง กฎกระทรวง
 กฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง (ระบุ)....................................................................………………
 นยบำยรัฐบำลทีไเดຌรับมอบหมำย
 อืไน โ ระบุ ................................................................................................………………
(3) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงทีไกำหนดสำมำรถถำยทอดลงสู
 ยุทธศำสตร์กระทรวง
 ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรของหนวยงำน
 อืไน โ ระบุ ..............................................................................................………………

(4) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงทีไกำหนดอยู฿นระดับ
 ผลกระทบ (Impact) คือ ประยชน์อืไนหรือผลทีไเดຌรับอืไนโ
นอกหนือจำกผลลัพธ์ (ทัๅงชิงบวกละลบ)
 ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประยชน์ทำงตรงทีไกิดจำก ผลผลิต
 ผลผลิต (Output) คือ สินคຌำละบริกำรสำธำรณะทีไเดຌจำกกำรดำนินงำนของ
สวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ทัๅง฿นรูปบบของกำร ฿หຌบริกำรดยตรง
หรื อ ดยกำร฿ชຌ วั ต ถุ สิไ ง ของละหรื อ สิไ ง ก อ สรຌ ำ งพืไ อ น ำเป฿ชຌ ฿ นกำร฿หຌ บ ริ ก ำรต อ
กลุมป้ำหมำยภำยนอกสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน

แโ

 กิจกรรม (Activity) คือ วิธีกำรดำนินกำร/ กระบวนกำร
 อืไนโ ระบุ ...............................................................................................………………
(5) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงทีไกำหนดมีลักษณะ ดังนีๅ
 สดงผลประยชน์ทีไมีตอกลุมป้ำหมำยทีไกระทรวงรับผิดชอบละ
กระทรวง ตຌองกำร฿หຌกิดขึๅนจำกกำร฿หຌบริกำร
 กิดจำกผลสำรใจของป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรของหนวยงำนภำย฿ตຌ
กำรกำกับของกระทรวงอยำงสอดคลຌองละชืไอมยงกัน
 มีควำมชัดจนละป็นรูปธรรม
 สำมำรถวัดผลเดຌ
 มีควำมขຌำ฿จตรงกันระหวำงกระทรวงละสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำน
อืไน ทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติเดຌ
 อืไนโ ระบุ ............................................................................................………………

สรุปผลกำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง / ขຌอสนอนะ

.......................................................................................................................................………………
..........................................................................................................................................……………
......................................................................................................................................……………….
..........................................................................................................................................……………

1.2 กำรทบทวนตัวชีๅวัดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง

(แ) ตัวชีๅวัดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวงทีไกำหนดมีคุณลักษณะ ดังนีๅ
 ป็นรูปธรรมละวัดเดຌ
 มีระบบกำรจัดกใบขຌอมูลทีไดี
 ขຌอมูลทีไจัดกใบมีควำมชืไอถือเดຌ
 อืไน โ ระบุ....................................................................................................................................................
(โ) ตัวชีๅวัดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง สำมำรถสดง฿หຌหในถึงควำมสำรใจ ดังนีๅ
 ชิงปริมำณ
 ชิงคุณภำพ
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 ระยะวลำ฿นกำรบรรลุผลสำรใจ
 กลุมป้ำหมำย
 พืๅนทีไดำนินกำร
 อืไน โ ระบุ..........................................................................................................................................................................

สรุปผลกำรทบทวนตัวชีๅวัดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง /ขຌอสนอนะ

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

2. กำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนละตัวชีๅวัด
2.1 กำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน

(1) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนทีไกำหนดมีควำมสอดคลຌองละสัมพันธ์กับ
 ป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์ตำมผนกำรบริหำรรำชกำรผนดิน
 ป้ำหมำยตำมนยบำยรัฐบำล
 ป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2558
 ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
 อืนไ โ ระบุ ..........................................................................................................................................................................
(2) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนทีไกำหนดมีควำมสัมพันธ์กับ
 พันธกิจหรือภำรกิจของหนวยงำนทีไกำหนดตำมกฎหมำยปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม กฏหมำยจัดตัๅง กฎกระทรวง
 กฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง (ระบุ) ...........................................................................................................................
 นยบำยรัฐบำลทีไเดຌรับมอบหมำย
 อืไนโ ระบุ ..........................................................................................................................................................................
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(3) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนทีไกำหนดสำมำรถถำยทอดพันธกิจหรือภำรกิจลงสู
 กลยุทธ์สวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 ผลผลิต/ครงกำร
 กิจกรรม
 อืไนโ ระบุ ..........................................................................................................................................................................
(4) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนทีไกำหนดอยู฿นระดับ
 ผลกระทบ (Impact) คือ ประยชน์อืไนหรือผลทีไเดຌรับอืไนโ
นอกหนือจำกผลลัพธ์ (ทัๅงชิงบวกละลบ)
 ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประยชน์ทำงตรงทีไกิดจำกผลผลิต
 ผลผลิต (Output) คือ สินคຌำละบริกำรสำธำรณะทีไเดຌจำกกำรดำนินงำน
ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนของรัฐ ทัๅง฿นรูปบบของกำร ฿หຌบริกำร
ดยตรงหรือดยกำร฿ชຌวัตถุสิไ งของละหรือสิไงกอสรຌำงพืไอนำเป฿ชຌ฿นกำร฿หຌบริกำรตอ
กลุมป้ำหมำยภำยนอกสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 กิจกรรม (Activity) คือ วิธีกำรดำนินกำร/ กระบวนกำร
 อืไนโ ระบุ ..........................................................................................................................................................................
(5) ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน (ผลลัพธ์) ทีไกำหนดมีลักษณะ ดังนีๅ
 สดงถึงผลสำรใจ/ผลลัพธ์จำกกำรนำสงผลผลิต/ครงกำรของสวนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 สดงผลประยชน์ทีไมีตอกลุมป้ำหมำยผูຌรับบริกำรหรือพืๅนทีไป้ำหมำย
 มีควำมชัดจนละป็นรูปธรรม
 สำมำรถวัดผลเดຌ
 มีควำมขຌำ฿จตรงกันภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติเดຌ
 อืไนโ ระบุ ..........................................................................................................................................................................
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สรุปผลกำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน/ขຌอสนอนะ

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2.2 กำรทบทวนตัวชีๅวัดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน

(แ) ตัวชีๅวัดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนทีไกำหนดมีคุณลักษณะ ดังนีๅ
 ป็นรูปธรรมละวัดเดຌ
 มีระบบกำรจัดกใบขຌอมูลทีไดี
 ขຌอมูลทีไจัดกใบมีควำมชืไอถือเดຌ
 อืไนโ ระบุ ..........................................................................................................................................................................

(โ) ตัวชีๅวัดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำนสำมำรถสดง฿หຌหในถึงควำมสำรใจ ดังนีๅ
 ชิงปริมำณ
 ชิงคุณภำพ
 ระยะวลำ฿นกำรบรรลุผลสำรใจ
 กลุมป้ำหมำย
 พืๅนทีไดำนินกำร
 อืไน โ ระบุ ..........................................................................................................................................................................

สรุปผลกำรทบทวนตัวชีๅวัด ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน / ขຌอสนอนะ

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ใ. กำรทบทวนผลผลิตละตัวชีๅวัด
3.1 กำรทบทวนผลผลิต

(1) ผลผลิตทีไกำหนดมีควำมสอดคลຌองละสัมพันธ์กับ
 ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน
 อืไนโ ระบุ..........................................................................................................................................................................

(2) ผลผลิตทีไกำหนดมีควำมสัมพันธ์กับ
 พันธกิจหรือภำรกิจของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ทีไกำหนด
ตำมกฎหมำยปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฏหมำยจัดตัๅง กฎกระทรวง
 กฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง (ระบุ) .........................................................................................................................
 นยบำยรัฐบำลทีไเดຌรับมอบหมำย
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................
(3) ผลผลิตทีไกำหนดอยู฿นระดับ
 ผลกระทบ (Impact) คือ ประยชน์อืไนหรือผลทีไเดຌรับอืไนโ
นอกหนือจำกผลลัพธ์ (ทัๅงชิงบวกละลบ)
 ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประยชน์ทำงตรงทีไกิดจำกผลผลิต
 ผลผลิต (Output) คือ สินคຌำละบริกำรสำธำรณะทีไเดຌจำกกำรดำนินงำน
ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ทัๅง฿นรูปบบของกำร ฿หຌบริกำร
ดยตรงหรือดยกำร฿ชຌวัตถุสิไงของละหรือสิไงกอสรຌำงพืไอนำเป฿ชຌ฿นกำร฿หຌบริกำรตอ
กลุมป้ำหมำยภำยนอกสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 กิจกรรม (Activity) คือ วิธีกำรดำนินกำร/ กระบวนกำร
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................
(4) ผลผลิตทีไกำหนดมีลักษณะ ดังนีๅ
 มีควำมป็นรูปธรรม
 สำมำรถวัดผลกำรดำนินงำนเดຌ
 ตอบสนองตอกลยุทธ์ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
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 ป็นผลผลิตสุดทຌำย฿นกระบวนกำรผลิตหรือกำร฿หຌบริกำร
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................

สรุปผลกำรทบทวนผลผลิต / ขຌอสนอนะ

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ใ.โ กำรทบทวนตัวชีๅวัดผลผลิต

(แ) ตัวชีๅวัดผลผลิตทีไกำหนด มีคุณลักษณะ ดังนีๅ
ป็นรูปธรรมละวัดผลเดຌทันทีจำกกำรดำนินงำน
มีกำรจัดกใบขຌอมูลทีไดี
ขຌอมูลทีไจัดกใบมีควำมชืไอถือเดຌ
อืไนโ ระบุ .........................................................................................................................................................................
(โ) ตัวชีๅวัดผลผลิตสำมำรถสดง฿หຌหในถึงควำมสำรใจดังนีๅ
 ชิงปริมำณ :
สำมำรถสดงกำรวัดเดຌ ดยระบุป็นตัวลขอยำงชัดจนละสำมำรถสดง
ควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรดำนินงำนเดຌ
เมสำมำรถสดงกำรวัดเดຌ
ชิงคุณภำพ :
สำมำรถสดงถึงคุณภำพตำมมำตรฐำนทีไสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
กำหนดเวຌ
เมสำมำรถสดงถึงคุณภำพตำมมำตรฐำนเดຌ
สำมำรถสดงถึง กำรวัดควำมพึงพอ฿จของกลุมป้ำหมำยทีไมีตอกระบวนกำรผลิต
เมสดงถึงถึงกำรวัดควำมพึงพอ฿จเดຌ
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ชิงวลำ :
สำมำรถสดงถึงกำร฿ชຌวลำ฿นกระบวนกำรผลิตพืไอ฿หຌเดຌผลผลิต
เมสำมำรถสดงถึงกำร฿ชຌวลำ฿นกระบวนกำรผลิตเดຌ
คำ฿ชຌจำย/ตຌนทุน :
สำมำรถสดงคำ฿ชຌจำย/ตຌนทุน฿นกำรผลิต
เมสำมำรถสดงคำ฿ชຌจำย/ตຌนทุน฿นกำรผลิตเดຌ
อืไนโ ระบุ .........................................................................................................................................................................

สรุปผลกำรทบทวนตัวชีๅวัดผลผลิต/ขຌอสนอนะ

...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4. กำรทบทวนกิจกรรมนำสงผลผลิต/ครงกำร
4.1 กำรทบทวนกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักทีไกำหนดมีลักษณะดังนีๅ
กิจกรรมหลักทีไ .........................................................................................................................................................................
 ป็นสวนหนึไงของกระบวนกำรจัดทำนำสงผลผลิต
 ป็นกิจกรรมทีไสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 ป็นกิจกรรมทีไสัมพันธ์กับป้ำหมำยผลผลิต
 อืไนโ ระบุ .........................................................................................................................................................................
กิจกรรมหลักทีไ.........................................................................................................................................................................
 ป็นสวนหนึไงของกระบวนกำรจัดทำนำสงผลผลิต
 ป็นกิจกรรมทีไสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำอืไน
 ป็นกิจกรรมทีไสัมพันธ์กับป้ำหมำยผลผลิต
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................
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กิจกรรมหลักทีไ.........................................................................................................................................................................
 ป็นสวนหนึไงของกระบวนกำรจัดทำนำสงผลผลิต
 ป็นกิจกรรมทีไสัมพันธ์กับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 ป็นกิจกรรมทีไสัมพันธ์กับป้ำหมำยผลผลิต
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................

4.2 กำรทบทวนกิจกรรมรอง
กิจกรรมรองทีไกำหนดมีลักษณะดังนีๅ
กิจกรรมรองที.ไ ........................................................................................................................................................................
 ป็นกิจกรรม฿นกำรจัดทำละสงมอบผลผลิตละบริกำรระหวำงหนวยงำน
ภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 ป็นกิจกรรมสนับสนุน฿หຌกำรดำนินกำรกิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพ
 อืไนโ ระบุ .........................................................................................................................................................................
กิจกรรมรองทีไ.........................................................................................................................................................................
 ป็นกิจกรรม฿นกำรจัดทำละสงมอบผลผลิตละบริกำรระหวำงหนวยงำน
ภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 ป็นกิจกรรมสนับสนุน฿หຌกำรดำนินกำรกิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพ
 อืไนโ ระบุ .........................................................................................................................................................................
กิจกรรมรองทีไ.........................................................................................................................................................................
 ป็นกิจกรรม฿นกำรจัดทำละสงมอบผลผลิตละบริกำรระหวำงหนวยงำน
ภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
 ป็นกิจกรรมสนับสนุน฿หຌกำรดำนินกำรกิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพ
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................
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4.3 กำรทบทวนกิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมสนับสนุนทีไกำหนดมีลักษณะดังนีๅ
กิจกรรมสนับสนุนทีไ.........................................................................................................................................................................
 ป็นกิจกรรมอำนวยกำรภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
฿หຌสำมำรถจัดทำละสงมอบผลผลิต/บริกำร
 อืไนโ ระบุ .........................................................................................................................................................................
กิจกรรมสนับสนุนที.ไ ........................................................................................................................................................................
 ป็นกิจกรรมอำนวยกำรภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
฿หຌสำมำรถจัดทำละสงมอบผลผลิต/บริกำร
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................
กิจกรรมสนับสนุนที.ไ ........................................................................................................................................................................
 ป็นกิจกรรมอำนวยกำรภำย฿นสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
฿หຌสำมำรถจัดทำละสงมอบผลผลิต/บริกำร
 อืไนโ ระบุ.........................................................................................................................................................................

สรุปผลกำรทบทวนกิจกรรม / ขຌอสนอนะ

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ผนกำรดำนินงำน
กำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร
กิจกรรมละตัวชีๅวัด
พืไอจัดทำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.โ559
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ขัๅนตอนกำรดำนินงำนกำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรมละตัวชีๅวัด
พือไ จัดทำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.โ559
วัน/ดือน/ปี

พฤศจิกำยน โ557
พฤศจิกำยน โ557
ธันวำคม โ557

พฤศจิกำยน โ557 –
แไ มกรำคม โ55่
พฤศจิกำยน โ557 –
แไ มกรำคม โ55่
โแ ู โใ มกรำคม โ55่
โแ ู โใ มกรำคม โ55่

มกรำคม โ558 –
กุมภำพันธ์ โ558

กิจกรรม

แ. สำนักงบประมำณ กำหนดนวทำงกำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน
ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัด
โ. สำนักงบประมำณประชุมคณะทำงำนพิจำรณำทบทวน ครงสรຌำงผลผลิต/ ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัด
ใ. คณะทำงำนพิจำรณำทบทวนครงสรຌำงผลผลิต ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัด กำหนด
- ผนกำรดำนินงำนกำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัด
ู นวทำงกำรทบทวนป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร
฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัด
ไ. สำนักงบประมำณวียนจຌงสวนรำชกำร฿หຌสงผลกำรทบทวนกำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร
฿หຌบริกำรหนวยงำนผลผลิต/ครงกำร กิจกรรมละตัวชีๅวัด ของสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
5. สำนักงบประมำณรวมกับสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไนพิจำรณำทบทวนตำมนวทำงกำรทบทวนกำร
กำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรมละตัวชีๅวัด
ๆ. สำนักงบประมำณ นำผลกำรทบทวนสนอรองผูຌอำนวยกำร / ทีไปรึกษำฯ ทีไรับผิดชอบพิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบ ละ
จຌง฿หຌสวนรำชกำรละรัฐวิสำหกิจทรำบ พรຌอมทัๅงสำนำผลกำรทบทวน฿หຌคณะทำงำนพิจำรณำทบทวนฯ ละสำนัก
นยบำยละผนงบประมำณ ทรำบ
็. สำนักจัดทำงบประมำณดຌำน โ นำผลกำรทบทวนฯ ทีไมีปัญหำเมสำมำรถดำนินกำรเดຌตำมนวทำงดังกลำว นำขຌำ
พิจำรณำ฿นคณะทำงำนฯ พืไอหำ
ขຌอยุติ ละ฿หຌสำนักจัดทำงบประมำณดຌำนตำง โ จຌงสวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน ละสำนักนยบำย
ละผนงบประมำณ สำนักงบประมำณ
่. ส ว นรำชกำร รั ฐ วิ สำหกิจ ละหนวยงำนอืไนทีไมีกำรปรับปลีไยนป้ ำ หมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง ป้ ำ หมำยกำร
฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร กิจกรรม ละตัวชีๅวัด จຌงสำนักงบประมำณ พืไอปรับปรุงขຌอมูล฿นระบบ
สำรสนทศกำรงบประมำณตอเป
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สรุปกำรทบทวนกำรกำหนดป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน ผลผลิต/ครงกำร ละตัวชีๅวัดระดับตำง ๆ
สวนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ละหนวยงำนอืไน
พืไอจัดทำงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.โ55้
กระทรวง…………………………………………
หัวขຌอ

ู ป้ำประสงค์ชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ
-ตัวชีๅวัด
-ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรกระทรวง
ู ตัวชีๅวัด
-ป้ำหมำยกำร฿หຌบริกำรหนวยงำน
ู ตัวชีๅวัด
ูผลผลิต/ครงกำร
ูตัวชีๅวัด
ูกิจกรรม
ูตัวชีๅวัด

ดิม

ทบทวน

ภาคผนวก ง

บบฟอร์ม
การจัดทําผนปฏิบัติราชการ ๐ ปี

แบบ ก.พ.ร. ์ํ

บบฟอร์มผนปฏิบัตริ าชการสีไปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

วิสยั ทัศน์ .......................................................................................................................................................................................................................
พันธกิจ
ํ. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
๏. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
ค่านิยมองค์การ .............................................................................................................................................................................................................
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ
„ ป้าประสงค์

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๒

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏

„ ตัวชี้วัดและป้าหมาย

„ ป้าประสงค์

„ ตัวชี้วัดและป้าหมาย

„ ป้าประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

„ .............................................................

„ .............................................................

„ .............................................................

„ .............................................................

„ .............................................................

„ ตัวชี้วดั และป้าหมาย
„ .............................................................

ครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

ครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

ครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

………………………………………………….………

………………………………………..…………………

………………………………..…………………………

ความชืไอมยงของนยบายรัฐบาล ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน
ละกลยุทธ์ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
นยบาย

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)

บบ ก.พ.ร. ์๒

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน

นยบายทีไ ํ นยบายร่งด่วนทีไจะริมไ ดํานินการ฿นปีรก
ประดในนยบายทีไ ํ.ํ สรຌางความปรองดองสมานฉันท์
ของคน฿นชาติละฟืน้ ฟูประชาธิปเตย
ํ.ํ.ํ สรຌางความปรองดองสมานฉันท์ของคน฿นชาติ
ละฟืน้ ฟูประชาธิปเตย ฯ

สป.มท. (สํานักนยบายละผน
ส่วนยุทธศาสตร์ดาຌ นความมัไนคงภาย฿น)

ป้าประสงค์ชิงนยบาย
̇ สริมสรຌางจิตสํานึกความรักชาติและยึดมั่น฿นการปกครอง ̇ ป้าหมาย
̇ สังคมเทยมีความสมานฉันท์ประชาชน฿นชาติ
ระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ํ. ………………………………………………………
๒. ……………………………………………………..
มีความรักสมัครสมานสามัคคีป็นอันหนึ่งอันดียวกัน ̇ สงสริม฿หຌประชาชนมีสว นรวม฿นทางการมืองตามหลัก
̇ ประชาชนมีความชือ่ มั่น฿นการปกครองระบอบ
กติกาของระบอบประชาธิปเตยและสนับสนุนสรຌางกลเก ̇ ตัวชีๅวัด
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข
ํ. ……………………………………………………….
ชุมชน฿นการสงสริมประชาธิปเตย
๒. ……………………………………………………….
ตัวชีๅวัด
̇ กลุม องค์กรและครือขายภาคสวนตาง ๆ ที่ ขຌามามี
สวนรวม฿นกระบวนการสริมสรຌางความสมานฉันท์
ของคน฿นชาติ฿นระดับตาง ๆ มีจาํ นวนพิ่มขึ้น

๎

นยบาย

̇ งื่อนเขความขัดแยຌง หรือหตุการณ์ความรุนแรง
จากปัญหาความขัดแยຌง฿นสังคมลดลง
̇ จํานวนคดี หรือหตุการณ์ละมิดกฎหมาย
และกติกาตามหลักการประชาธิปเตยลดลง
ประดในนยบายทีไ ํ.๒ กําหนด฿หຌการกຌเขละป้องกัน
ปัญหายาสพติดป็นวาระห่งชาติ
ป้าประสงค์ชิงนยบาย
̇ ปัญหายาสพติดลดลงและเมสง ผลกระทบตอความ
สงบสุขของสังคม
ตัวชีๅวัด
̇ ประชาชนมีความพึงพอ฿จ฿นการแกຌเขปัญหา
ยาสพติดพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน

สป.มท.
(สํานักนยบายละผน ส่วนกิจการพิศษ)

̇ ป้องกันและแกຌเขปัญหายาสพติดครบวงจรดยบริหารจัดการ ̇ ป้าหมาย
ํ. ………………………………………………………..
อยางบูรณาการ ตัง้ แตการขยายความรวมมือทั้ง฿นและ
ตางประทศพื่อสกัดกั้นยาสพติด และสารตั้งตຌน การป้องกัน ๒. ………………………………………….…………….
กลุมสีย่ งป็นหยื่อยาสพติด การบังคับ฿ชຌกฎหมายอยาง
̇ ตัวชีๅวัด
ครงครัดกับผูຌผลิต ผูคຌ ຌา การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ํ. ………………………………………………………
ผูຌติดยาสพติด รวมทั้งการสรຌางครือขายฝ้าระวัง
๒. ………………………………………………………
และสงสริมกระบวนการมีสว นรวมของภาคประชาชน

̇ พัฒนาครือขายสรຌางความรวมมือจากภาคประชาชน
฿นการป้องกันและแกຌเขปัญหายาสพติด฿นชุมชนหมูบาຌ น
ลักษณะพลังแผนดิน
̇ ชวยหลือ ฟืน้ ฟู และพัฒนาผูຌสพ/ผูຌติดและผูຌคาຌ ที่ผา น
กระบวนการปรับปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเม฿หຌ
กลับเปกระทําผิดซ้ํา

๏

นยบาย

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน

นยบายทีไ ๒ นยบายความมัไนคงห่งรัฐ
ประดในนยบายทีไ ๒.ํ ทิดทูนละพิทกั ษ์รักษาเวຌซึไง
สถาบันพระมหากษัตริย์
ป้าประสงค์ชิงนยบาย
̇ ดํานินกิจกรรมตาง ๆ ทั้ง฿นและตางประทศพื่อมุงชิดชู
พระกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
̇ ประชาชนเทยทุกหมูหลามีความจงรักภักดี
และทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
̇ สงสริมการดํานินครงการอันนื่องมาจากพระราชดําริ
̇ ประชาชนเทยทุกหมูหลามีความรูຌรักสามัคคีและ
และขยายผลครงการพื่อชวยหลือประชาชน฿นพื้นที่
ยึดถือแนวพระราชดําริป็นหลัก฿นการดํานินชีวิต
และกลุมป้าหมายตาง ๆ
อยางพอพียง
ตัวชีๅวัด
̇ กิจกรรมทีท่ ุกภาคสวนทั้ง฿นและตางประทศ
ดํานินการพื่อชิดชูพระกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
พิ่มขึ้นอยางตอนื่อง
̇ ครัวรือนหรือพื้นที่ทเี่ ดຌรับการขยายผลครงการ
อันนื่องมาจากพระราชดําริและยึดถือป็นหลัก
ดํานินชีวิตพิ่มขึ้น

สป.มท.
(สํานักนยบายละผน ส่วนยุทธศาสตร์ดาຌ น
พัฒนาชุมชนละส่งสริมการปกครองทຌองถินไ / ส่วน
ยุทธศาสตร์ดาຌ นความมันไ คงภาย฿น )
̇ ป้าหมาย
ํ. ……………………………………………….……..
๒. ………………………………………………………
̇ ตัวชีๅวัด
ํ. ……………………………………………………….
๒. ……………………………………………………….

๐

นยบาย
ประดในนยบายทีไ ๒.๕ ร่งดํานินการกຌเขปัญหายาสพติด
องค์กรอาชญากรรม การคຌามนุษย์ ผูหຌ ลบหนีขຌามือง
รงงานต่างดຌาวผิดกฎหมาย ละบุคคลทีเไ ม่มีสถานะชัดจน
ป้าประสงค์ชิงนยบาย
̇ ปัญหายาสพติด องค์กรอาชญากรรมการคຌามนุษย์
ผูຌหลบหนีขຌามือง แรงงานตางดຌาวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่เมมสี ถานะชัดจนเดຌถูกรงรัดดํานินการ
฿หຌกิดผลทีล่ ดระดับความรุนรงและลดผลกระทบ
ตอความมั่นคงและความสงบสุขภาย฿นประทศ
ตัวชีๅวัด
̇ สถิติดຌานตาง ๆ ของปัญหาผูหຌ ลบหนีขຌามือง
แรงงานตางดຌาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่เมมีสถานะ
ชัดจนมีอตั ราลดลงอยางตอนื่องและเมสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงของประทศ
̇ สถิติดຌานตาง ๆ ของปัญหาอาชญากรรมขຌามชาติ
ดยฉพาะปัญหายาสพติด การคຌามนุษย์ และ
ปัญหาการฟอกงินมีอตั ราลดลงและเมสง ผลกระทบ
กับการพัฒนาศรษฐกิจและสังคมของประทศ
รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน
สป. มท.
(กองการต่างประทศ/ ศูนย์ปฏิบัตกิ าร
กระทรวงมหาดเทย มท.)

̇ พัฒนาขีดความสามารถระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ̇ ป้าหมาย
ํ. ………………………………………………………
และการบังคับ฿ชຌกฎหมายอยางจริงจังตอผูຌหลบหนีขຌามือง
๒. ………………………………………………………
รวมทั้งการ฿หຌประชาชนมีสว นรวมดํานินงานที่หมาะสม
̇ สริมสรຌางประสิทธิภาพและอกภาพของระบบและกลเก ̇ ตัวชีๅวัด
ํ. ……………………………………………………….
ภาครัฐ รวมทั้งภาคสวนที่กี่ยวขຌอง฿นการป้องกันและ
๒. ……………………………………………………….
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมขຌามชาติ ดยฉพาะปัญหา
ยาสพติด การคຌามนุษย์และปัญหาการฟอกงิน

̇ รงรัดกําหนดสถานะบุคคล฿หຌแกบคุ คลที่ยงั เมมีสถานะ
ชัดจนดยพัฒนาระบบงานและกฎหมายที่กี่ยวขຌอง
฿หຌอื้อตอการแกຌปญ
ั หาภาย฿ตຌระบบการตรวจสอบบุคคล
ทีร่ อบคอบรัดกุม

̇ พัฒนาระบบกฎหมายและกฎ ระบียบ รวมทั้งมาตรการ
ที่ กี่ยวขຌอง พื่อพิ่มประสิทธิภาพการแกຌเขปัญหายาสพติด
องค์กรอาชญากรรมการคຌามนุษย์ ผูหຌ ลบหนีขຌามือง
แรงงานตางดຌาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่เมมีสถานะชัดจน
รวมทั้งมีความสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล

๑

นยบาย
ประดในนยบายทีไ ๗.๒ สรຌางความสามัคคีละส่งสริม
ความร่วมมือระหว่างประทศอาซียน

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน
สป.มท.
(สํานักส่งสริมละพัฒนาการบริหารราชการจังหวัด
บบบูรณาการ/กองการต่างประทศ)

ป้าประสงค์ชิงนยบาย (เม่ตรงกับ มท.)
̇ ...................................................................................
̇ …………………………………………………..……………
ตัวชีๅวัด
̇ ..................................................................................
ประดในนยบายทีไ ๗.๘ ฿ชຌประยชน์จากครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง฿นภูมภิ าคอาซียน.... ดย฿หຌความสําคัญ฿นการพัฒนา
จังหวัดละกลุ่มจังหวัดทีไอยู่ตามนวระบียงศรษฐกิจ
ละมืองชายดน
ป้าประสงค์ชิงนยบาย (เม่ตรงกับ มท.)
̇ ...................................................................................
̇ ………………………………………………………………..
ตัวชีๅวัด
̇ ..................................................................................

สป.
(สํานักพัฒนาละส่งสริมการบริหารราชการ
จังหวัด/กองการต่างประทศ)

๒

นยบาย

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน

๘. นยบายการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
ประดในนยบายทีไ ๘.ํ ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ผ่นดิน
สป.มท.
(ทุกหน่วยงาน฿นสังกัด สป.มท. ละสํานักงาน
รัฐมนตรี *ยกวຌน สบจ./สกถ./ตท./ศปก.มท.)
ป้าประสงค์ชิงนยบาย
̇ พัฒนาระบบราชการ฿หຌมีความทันสมัย ดยนຌนการบริหาร ̇ ป้าหมาย
ํ. ……………………………………………………..
ชิงกลยุทธ์และนําทคนลยีสารสนทศมาชวย฿นการ
̇ ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมีคณ
ุ ภาพ
๒. ………………………………………………………
วางแผนการตัดสิน฿จ และการติดตามประมินผล
และมีธรรมาภิบาล เดຌรับความชื่อมั่นศรัทธาจาก
ดยคํานึงถึงประยชน์สงู สุดของประชาชน
ประชาชน
̇ ตัวชีๅวัด
ตัวชีๅวัด
ํ. ……………………………………………………….
̇ หนวยงานของรัฐเมนอຌ ยกวารຌอยละ ๔๐ สามารถ
๒. ………………………………………………………
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล
฿นการบริหารจัดการ
̇ รຌอยละความชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
ที่มีตอ ภาครัฐพิ่มขึ้น เมนอຌ ยกวารຌอยละ ๑๐
̇ ประชาชนเมนຌอยกวารຌอยละ ๔๐ มีความพึงพอ฿จ
฿นคุณภาพการ฿หຌบริการและการดํานินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
๘.ํ.ํ พัฒนาระบบราชการอย่างต่อนืไอง

๓

นยบาย
๘.ํ.๒ สริมสรຌางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
บบบูรณาการอย่างต่อนืไอง
ป้าประสงค์ชิงนยบาย
̇ ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล เดຌรับความชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน
ตัวชีๅวัด
̇ หนวยงานของรัฐเมนอຌ ยกวารຌอยละ ๔๐ สามารถ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล
฿นการบริหารจัดการ
̇ รຌอยละความชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
ที่มีตอ ภาครัฐพิ่มขึ้น เมนอຌ ยกวารຌอยละ ๑๐
̇ ประชาชนเมนຌอยกวารຌอยละ ๔๐ มีความพึงพอ฿จ
฿นคุณภาพการ฿หຌบริการและการดํานินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)
̇ สงสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของพื้นที่
ผานระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ
̇ พัฒนาศักยภาพของหนวยงานภาครัฐดยปรับปรุง
กฎระบียบพื่อลดขั้นตอนการดํานินงาน
รวมทั้งจัดศูนย์บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน
สป.มท.
(สํานักพัฒนาละส่งสริมการบริหารราชการจังหวัด)
̇ ป้าหมาย
ํ. ………………………………………………………
๒. ……………………………………………………..

̇ ตัวชีๅวัด
ํ. ………………………………………………………
๒. ……………………………………………………..

๔

นยบาย
๘.ํ.๒ สนับสนุนการดํานินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทຌองถินไ ฿หຌมรี ะบบทีไมปี ระสิทธิภาพ ปร่ง฿ส
ป้าประสงค์ชิงนยบาย
̇ องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นมีการดํานินงาน
ป็นระบบที่มปี ระสิทธิภาพ ปรง฿ส มีการชื่อมยง
บูรณาการแผนทຌองถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับ
ตาง ๆ ฿นพื้นที่ และสามารถ฿หຌบริการสาธารณะ
ทีต่ อบสนองความตຌองการของประชาชน
ตัวชีๅวัด
̇ สัดสวนองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นที่มีการ฿หຌบริการ
เดຌคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดตอองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิ่นทั้งหมดพิ่มขึ้น
̇ ประชาชนเมนຌอยกวารຌอยละ ๔๐ มีความพึงพอ฿จ
฿นคุณภาพการบริการและการดํานินงาน
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น

กลยุทธ์/วิธีดาํ นินการ
(ทีไกําหนด฿นผนการบริหารราชการผ่นดิน)

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน
สป. มท.
(สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนทຌองถิไน)
̇ ป้าหมาย
ํ. ………………………………………………………
๒. …………………………………………….………..

̇ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น฿นดຌานการคลัง
วิธีการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล฿หຌมี
ประสิทธิภาพ ปรง฿ส ทันสมัยและประชาชนมีสว นรวม ̇ ตัวชีๅวัด
̇ สนับสนุนการชื่อมยงบูรณาการแผนทຌองถิน่
ํ. ……………………………………………………….
แผนชุมชน และแผนระดับตางๆ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ………………………………………………….……

ก.พ.ร. ๐๏

ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดเทย กรม.................................................

นยบายทีไ ………………………………………………………………………….
ประดในนยบายย่อยทีไ ………………………………………………………..

หนวย : ลຌานบาท (ทศนิยม ๐ ตําแหนง)

ป้าประสงค์ชิงนยบาย
กลยุทธ์-วิธกี าร
รวมทัๅงสิๅน
ป้าประสงค์ชิงนยบาย

ป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง/หน่วยงาน
ผลผลิต/ครงการ-กิจกรรม

ตัวชีๅวัด

ค่าป้าหมายของตัวชีๅวัด
หน่วยนับ ๕๕ ๕๒ ๕๗ ๕๘

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
งปม. นอกงปม. รวม
0.0000

ป้าหมายการ฿หຌบริการกระทรวง :

ตัวชีๅวดั ชิงปริมาณ :

ป้าหมายการ฿หຌบริการหน่วยงาน :

ตัวชีๅวดั ชิงคุณภาพ :

กลยุทธ์ - วิธกี าร
ผลผลิต/ครงการ :

กิจกรรม :

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
งปม. นอกงปม. รวม

0.0000 0.0000 0.0000

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งปม. นอกงปม. รวม

0.0000 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
งปม. นอกงปม. รวม
0.0000

0.0000

0.0000

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
งปม.
นอกงปม. รวม
0.0000

0.0000

0.0000

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก จ

บบฟอร์ม
การจัดทําผนปฏิบัติราชการประจําปี

(ร่าง) ผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
วิสยั ทัศน์ ป็นองค์กรทีไมสี มรรถนะสูง฿นการอํานวยการละสนับสนุนการดํานินการของกระทรวงละจังหวัด/กลุ่มจังหวัด฿หຌบรรลุผลสัมฤทธิ่

พันธกิจ
ํ. จัดทําผนนยบาย ป้าหมาย ละผลสัมฤทธิ่ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงละปลงป็นนวทางละ
ผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรละบริหารทรัพยากรของกระทรวงพืไอ฿หຌกิดการประหยัด คุຌมคา ละสมประยชน์
๎. สงสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ ดํานินการละประสานการปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติพืไอ฿ชຌป็นกรอบ
฿นการจัดทํายุทธศาสตร์ ผนพัฒนาจังหวัด ละงบประมาณ ติดตามประมินผลการพัฒนาจังหวัดละกลุมจังหวัด รวมทัๅงประสาน สนับสนุน
การขับคลืไอนความรวมมือภาครัฐละอกชนพืไอการพัฒนาละกຌเขปัญหาศรษฐกิจ
๏. สงสริมประชาชน฿หຌสามารถพัฒนาตนองบนพืๅนฐานของปรัชญาศรษฐกิจพอพียง
๐. สงสริมการอํานวยความป็นธรรม การรักษาความมัไนคงภาย฿นละความสงบรียบรຌอย฿นระดับพืๅนทีไ งานการขาวกรองของกระทรวง
รวมทัๅงการสริมสรຌางความสัมพันธ์อันดีกับตางประทศ ดยจะนຌน฿นระดับทຌองถิไนกับประทศพืไอนบຌาน ละตรียมความพรຌอม฿นการขຌาสู
ประชาคมอาซียน ตลอดจนการดํานินการทางกฎหมาย นิตกิ รรมสัญญาละคดีทีไกีไยวขຌองกับกระทรวง
๑. สนับสนุนการฟื้นฟู กຌเขปัญหาความดือดรຌอน สรຌางความขຌา฿จละสริมสรຌางความปรองดอง สมานฉันท์฿นพืๅนทีไดยนຌอมนํายุทธศาสตร์
พระราชทาน “ขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา” ป็นนวทาง
๒. พัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พืไอ฿ชຌ฿นการบริหารงานดຌานความมันไ คง การกຌปัญหาความเมสงบ ละ฿หຌบริการ
ดຌานการสืไอสารกสวนราชการตางๆ ละจังหวัด
๗. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน ละฐานความรูຌ พืไอนําเปสูการบริหารจัดการภาครัฐทีไมปี ระสิทธิภาพ
๔. สงสริมการพัฒนามาตรฐานละระบบการบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิไน
๕. กํากับ ตรวจสอบ ละบริหารราชการทัไวเปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยละกระทรวงมหาดเทย
ค่านิยมองค์การ “วิสยั ทัศน์ดี มีคุณธรรม นຌอมนําความพอพียง”

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ
ร่งรัดการพัฒนาประทศ ละตรียม
ความพรຌอมสู่ประชาคมอาซียน
„ ป้าประสงค์
๑. สงสริมการดํานินงาน
฿นการรวมตัวป็นประชาคม
อาซียน

„ ตัวชีๅวดั ละป้าหมาย
๑. สวนราชการ฿นสังกัดกระทรวง
มหาดเทยเดຌรบั การพัฒนา
พื่อรองรับการป็นประชาคม
อาซียน (๓ กรม/๑ รัฐวิสาหกิจ/
๓๒ จังหวัด/๑๔ กลุมจังหวัด)

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๒
ความมัไนคงห่งรัฐ
„ ป้าประสงค์
๑. ประชาชนเดຌรบั ประยชน์
จากการดํานินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ และจงรักภักดี
ตอสถาบัน
๎. สริมสรຌางและปลูกฝังสํานึก
รักสามัคคีพื่อสรຌางความ
ปรองดอง฿หຌแกประชาชน

„ ตัวชีๅวดั ละป้าหมาย
๑. จังหวัดจัดทําครงการ / กิจกรรม
พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ
(๓๒ จังหวัด)
๎. จังหวัดจัดทําครงการปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคีและสริมสรຌาง
ความปรองดองของประชาชน
(๓๒ จังหวัด)

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวติ ละความท่าทียมกัน
฿นสังคม
„ ป้าประสงค์
๑. จังหวัดมีการบูรณาการ
การป้องกันและแกຌเขปัญหา
ยาสพติดอยางมีประสิทธิภาพ

„ ตัวชีๅวดั ละป้าหมาย
๑. จังหวัดที่ดาํ นินการป้องกันและ
แกຌเขปัญหายาสพติดเดຌบรรลุ
ป้าหมายตามที่สํานักงาน ป.ป.ส.
และกระทรวงมหาดเทยกําหนด
(๓๒ จังหวัด)

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๐
การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
„ ป้าประสงค์
๑. การบริหารราชการที่มกี ารบริหาร
จัดการทีม่ ุงผลสัมฤทธิ่
„ ตัวชีๅวดั ละป้าหมาย
๑. จํานวนผลผลิตของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดเทย
ที่มผี ลบรรลุตามป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติงาน
และการ฿ชຌจายงบประมาณ
(๑ ผลผลิต)

กลยุทธ์

„ ตรียมความพรຌอมพื่อรองรับ
การป็นประชาคมอาซียน

ผลผลิต : การตรียมความพรຌอม
สูป ระชาคมอาซียน
กิจกรรม : พิ่มขีดความสามารถ
การบริหารจัดการ
พื่อรับรองการป็น
ประชาคมอาซียน
กิจกรรม : สนับสนุนจังหวัด/
กลุมจังหวัดพื่อรองรับ
ประชาคมศรษฐกิจ
อาซียนและความรวมมือ
ดຌานศรษฐกิจ฿นกรอบ
อนุภูมิภาค

กลยุทธ์

„ สงสริมและขยายผลการขับคลื่อน
ครงการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ
„ สรຌางกระบวนการรียนรูຌพื่อปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคี฿หຌแกประชาชน
ผลผลิต : ขับคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชดําริ
และทิดทูนเวຌซึ่งสถาบัน
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรมการพัฒนา
ชนบทชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดําริ
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรมการพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดําริ
กิจกรรม : สริมสรຌางครือขายสื่อสาร
พื่อความมั่นคง

กลยุทธ์

กลยุทธ์

ผลผลิต : สนับสนุนการแกຌเขปัญหา
ยาสพติด฿นระดับพื้นที่
กิจกรรม : สนับสนุนการนํานยบาย
การแกຌเขปัญหายาสพติด
เปสูการปฏิบัต฿ิ นระดับพื้นที่

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : อํานวยการและประสาน
นยบายกิจการตางประทศ
กิจการชายแดนและผูอຌ พยพ
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสานงานขาวกรองและ
พัฒนาการขาวภาคประชาชน
กิจกรรม : สริมสรຌางการบริหารจัดการ
ชิงยุทธศาสตร์
กิจกรรม : บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระบบงาน
และจัดการความรูຌ
กิจกรรม : บริการครือขายระบบสื่อสาร
และทคนลยีสารสนทศ

„ สงสริมการบูรณาการแผนงาน
ป้องกันและแกຌเขปัญหายาสพติด
ระดับจังหวัด

„ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ (ต่อ)

„ สงสริมและขยายผลการขับคลื่อน
ครงการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ
„ สรຌางกระบวนการรียนรูຌพื่อปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคี฿หຌแกประชาชน
ผลผลิต : ประชาชนเดຌรบั การปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคีและ
สริมสรຌางความ
ปรองดองของคน฿นชาติ
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรม
การปลูกฝังสํานึกรักสามัคคี
และสริมสรຌางความ
ปรองดองของคน฿นชาติ

กลยุทธ์ (ต่อ)

„ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : สวนราชการมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ (ตอ)
กิจกรรม : อํานวยความป็นธรรมและ
สรຌางสริมราชการ฿สสะอาด
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารราชการ
ทั่วเป
กิจกรรม : อํานวยการและประสานงาน
รัฐมนตรี
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และผยแพร
กิจกรรม : การพิจารณารางกฎหมายและ
ขຌอหารือทางขຌอกฎหมาย
กิจกรรม : พัฒนาและสงสริมการ
บริหารงานบุคคลสวนทຌองถิ่น
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัด/กลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ

สรุปผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย

ประดในยุทธศาสตร์ / ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทัๅงสิๅน
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ ร่งรัดการพัฒนาประทศ ละตรียมความพรຌอมสู่ประชาคมอาซียน
ผลผลิตทีไ ํ : การตรียมความพรຌอมสู่ประชาคมอาซียน
กิจกรรม : พิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการพื่อรองรับการป็นประชาคมอาซียน
กิจกรรม : สนับสนุนจังหวัด / กลุมจังหวัด พื่อรองรับประชาคมศรษฐกิจอาซียนและความรวมมือ
ดຌานศรษฐกิจ฿นกรอบอนุภูมิภาค

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๒ ความมัไนคงห่งรัฐ
ผลผลิตทีไ ๒ : ขับคลืไอนการพัฒนาตามนวทางพระราชดําริ ละทิดทูนเวຌซึไงสถาบัน
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ
กิจกรรม : สริมสรຌางครือขายสื่อสารพื่อความมั่นคง
ผลผลิตทีไ ๏ : ประชาชนเดຌรบั การปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีละสริมสรຌางความปรองดองของคน
฿นชาติ
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรมการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและสริมสรຌางความปรองดองของคน฿นชาติ

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏ การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ละความท่าทียมกัน฿นสังคม
ผลผลิตทีไ ๐ : สนับสนุนการกຌเขปัญหายาสพติด฿นระดับพืๅนทีไ
กิจกรรม : สนับสนุนการนํานยบายการแกຌเขปัญหายาสพติดเปสูการปฏิบัต฿ิ นระดับพื้นที่

งบประมาณปี ๒๕๕๗
งบบุคลากร งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

ประดในยุทธศาสตร์ / ผลผลิต / กิจกรรม

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๐ การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
ผลผลิตทีไ ๕ : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : อํานวยการและประสานนยบายกิจการตางประทศ กิจการชายแดนและผูຌอพยพ
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานขาวกรองและพัฒนาการขาวภาคประชาชน
กิจกรรม : สริมสรຌางการบริหารจัดการชิงยุทธศาสตร์
กิจกรรม : บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรูຌ
กิจกรรม : บริการครือขายระบบสื่อสารและทคนลยีสารสนทศ
กิจกรรม : อํานวยความป็นธรรมและสรຌางสริมราชการ฿สสะอาด
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารราชการทั่วเป
กิจกรรม : อํานวยการและประสานงานรัฐมนตรี
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และผยแพร
กิจกรรม : การพิจารณารางกฎหมายและขຌอหารือทางขຌอกฎหมาย
กิจกรรม : พัฒนาและสงสริมการบริหารงานบุคคลสวนทຌองถิ่น
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด / กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณปี ๒๕๕๗
งบบุคลากร งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

(ร่าง) ผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ํ

ร่งรัดการพัฒนาประทศ ละตรียมความพรຌอมสู่ประชาคมอาซียน

ป้าประสงค์

ํ. ส่งสริมการดํานินงาน฿นการรวมตัวป็นประชาคมอาซียน

ตัวชีๅวัดละป้าหมาย

ํ. ส่วนราชการ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทยเดຌรับการพัฒนาพืไอรองรับการป็นประชาคมอาซียน (๗ กรม / ๕ รัฐวิสาหกิจ / ๗๒ จังหวัด / ํ๘ กลุ่มจังหวัด)

ผลผลิต/กิจกรรม

ผนงาน/ครงการ

วิธีการดํานินงาน

ตัวชีๅวดั ผนงาน/ครงการ

ค่าป้าหมาย
หน่วยนับ
๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทัๅงสิๅน
ผลผลิต : การตรียมความ
พรຌอมสูประชาคมอาซียน
กิจกรรม : พิ่มขีดความ
สามารถการบริหารจัดการ
พื่อรับรองการป็นประชาคม
อาซียน

๑. ครงการ ........................................
๎. ครงการ ........................................

กิจกรรม : สนับสนุนจังหวัด/ ๑. ครงการ ........................................
๎. ครงการ ........................................
กลุมจังหวัด พื่อรองรับ
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน
และความรวมมือดຌานศรษฐกิจ
฿นกรอบอนุภูมภิ าค

สบจ., ตท.,
สดร., สน.,
ศสส., กพร.
สบจ.

(ร่าง) ผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๒

ความมัไนคงห่งรัฐ

ป้าประสงค์

ํ. ประชาชนเดຌรับประยชน์จากการดํานินงานตามนวทางพระราชดําริ ละจงรักภักดีตอ่ สถาบัน

ตัวชีๅวัดละป้าหมาย

๒. สริมสรຌางละปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีพืไอสรຌางความปรองดอง฿หຌก่ประชาชน
ํ. จังหวัดจัดทําครงการ / กิจกรรมพัฒนาตามนวทางพระราชดําริ (76 จังหวัด)
๒. จังหวัดจัดทําครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีละสริมสรຌางความปรองดองของประชาชน (76 จังหวัด)

ผลผลิต/กิจกรรม

ผนงาน/ครงการ

วิธีการดํานินงาน

ตัวชีๅวดั ผนงาน/ครงการ

ค่าป้าหมาย
หน่วยนับ
๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทัๅงสิๅน
ผลผลิต : ขับคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดําริ
และทิดทูนเวຌซงึ่ สถาบัน
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรม
การพัฒนาชนบทชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชดําริ

๑. ครงการ ........................................
๎. ครงการ ........................................

สนผ. (สปพ.)

กิจกรรม : สงสริมกิจกรรม
การพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ

๑. ครงการ ........................................
๎. ครงการ ........................................

สนผ. (สปพ.)

กิจกรรม : สริมสรຌางครือขาย ๑. ครงการ ........................................
สือ่ สารพื่อความมั่นคง
๎. ครงการ ........................................

ศสส.

ผลผลิต/กิจกรรม

ผนงาน/ครงการ

วิธีการดํานินงาน

ตัวชีๅวดั ผนงาน/ครงการ

ค่าป้าหมาย
หน่วยนับ
๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต : ประชาชนเดຌรับ
การปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและ
สริมสรຌางความปรองดอง
ของคน฿นชาติ
กิจกรรม : สงสริมกิจกรรม ๑. ครงการ ........................................
๑. ครงการ ........................................
การปลูกฝังสํานึกรักสามัคคี
และสริมสรຌางความปรองดอง
ของคน฿นชาติ

สนผ. (สมน.)

(ร่าง) ผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๏

การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต ละความท่าทียมกัน฿นสังคม

ป้าประสงค์
ตัวชีๅวัดละป้าหมาย

ํ. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/กิจกรรม

๒. จังหวัดทีไดาํ นินการป้องกันละกຌเขปัญหายาสพติดเดຌบรรลุป้าหมายตามทีไสาํ นักงาน ป.ป.ส. ละกระทรวงมหาดเทยกําหนด (๗๒ จังหวัด)
ผนงาน/ครงการ

วิธีการดํานินงาน

ตัวชีๅวัดผนงาน/ครงการ ค่าป้าหมาย
หน่วยนับ ๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทัๅงสิๅน
ผลผลิต : สนับสนุนการแกຌเข
ปัญหายาสพติด฿นระดับพื้นที่
กิจกรรม : สนับสนุนการนํา
นยบายการแกຌเขปัญหา
ยาสพติดเปสูการปฏิบัติ
฿นระดับพื้นที่

๑. ครงการ ........................................
๑. ครงการ ........................................

สนผ. (สกพ.),
กค., สน.

(ร่าง) ผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ ๐

การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี

ป้าประสงค์
ตัวชีๅวดั ละป้าหมาย

ํ. การบริหารราชการทีไมีการบริหารจัดการทีไมุ่งผลสัมฤทธิ่

ผลผลิต/กิจกรรม
รวมทัๅงสิๅน
ผลผลิต : สวนราชการมีการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
กิจกรรม : อํานวยการและ
ประสานนยบายกิจการ
ตางประทศ กิจการชายแดน
และผูຌอพยพ

ํ. จํานวนผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไมีผลบรรลุตามป้าหมายของผนการปฏิบัตงิ านละการ฿ชຌจา่ ยงบประมาณ (๕ ผลผลิต)
ผนงาน/ครงการ

ขัๅนตอน/วิธีการดํานินงาน

ตัวชีๅวัดผนงาน/ครงการ

ค่าป้าหมาย
หน่วยนับ ๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตท.

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสานงานขาวกรองและ
พัฒนาการขาวภาคประชาชน

ศปก.

กิจกรรม : สริมสรຌาง
การบริหารจัดการ
ชิงยุทธศาสตร์
กิจกรรม : บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระบบงาน
และจัดการความรูຌ

สนผ.

กิจกรรม : บริการครือขาย
ระบบสื่อสารและทคนลยี
สารสนทศ

สดร.,
กจ., กพร.
ศสส.

ผลผลิต/กิจกรรม
กิจกรรม : อํานวยความ
ป็นธรรมและสรຌางสริม
ราชการ฿สสะอาด

ผนงาน/ครงการ

ขัๅนตอน/วิธีการดํานินงาน

ตัวชีๅวัดผนงาน/ครงการ

ค่าป้าหมาย
หน่วยนับ ๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดํานินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอืไน

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สตร.,
ตภ.มท.,
ตภ.สป.,

กิจกรรม : สนับสนุน
การบริหารราชการทั่วเป

กก., กค.,

กิจกรรม : อํานวยการและ
ประสานงานรัฐมนตรี

สร.มท.

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์
และผยแพร
กิจกรรม : การพิจารณา
รางกฎหมายและขຌอหารือ
ทางขຌอกฎหมาย

สน.
สกม.

กิจกรรม : พัฒนาและสงสริม
การบริหารงานบุคคล
สวนทຌองถิ่น

สกถ.

กิจกรรม : สนับสนุน
การบริหารงานจังหวัด/
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

สบจ.

สํสานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
ั ปั ร ร
ไ
สํานักนยบายละผน ส่วนนยบายละผนรวม
วใบไซต์ : www.ppb.moi.go.th
 ัพท์์/ทรสาร
ทรศั

: ์ ๒๒๒ํ ๙๐๖๔ หรือื ์ ๒๒๒๏ ๐๔๓์
Hotline มท. : ๑์๑๓๓
ไปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์ : moippb56@gmail.com

