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สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ก

คํานํา
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan
and Annual Action Plan Manual) เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติด้านแผน/ยุทธศาสตร์อย่างละเอียด โดยรวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ
และประสบการณ์ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งนอกจากรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินการแล้ว ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาคู่มือเล่มนี้
ได้นําไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยยังเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติ
ตามภารกิจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และยังมีความเชื่อมโยงกับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีสํานักนโยบายและแผน สป. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยการออกแบบ
กระบวนการใช้เครื่องมือกระบวนการดําเนินงานในรูปของแผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model และ
แสดงรายละเอียดการดําเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
สํานักนโยบายและแผน สป. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานสําหรับใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(จัดทําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
ปรับปรุงครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
ปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๙
ปรับปรุงครั้งที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)
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คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ ข้อมูลสําคัญของกระบวนการ
๑.๑ ความสําคัญของกระบวนการ
๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานและหน่วยงานสนับสนุน
๑.๓ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ
๑.๔ ความท้ายทายของกระบวนการ
๑.๕ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
บทที่ ๒ ความเป็นมา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ความเป็นมา
๒.๒ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
บทที่ ๓ กระบวนการดําเนินงาน
๓.๑ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
๓.๒ คําอธิบาย SIPOC และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
๒๐
๓.๓ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
๓๓
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
๓.๔ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
๓๕
๓.๕ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
๓๙
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ภาคผนวก ข ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิม่ เติม
ภาคผนวก ค แนวทางการทบทวนการกําหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาคผนวก ง แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ภาคผนวก จ แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

บทที่ ๑
ข้อมูลสําคัญของกระบวนการ
๑.๑ ความสําคัญของกระบวนการ
สํานักนโยบายและแผน สป. มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง จัดทําแผนมหาดไทยแม่บท ประสาน
แผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับพันธกิจหลักที่สําคัญ (Mission) ในการจัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย
และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับงานบริการหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย คือ งานจัดทําและประสานนโยบายและแผน
โดยที่กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของสํานักนโยบายและแผน สป.
และพันธกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสําคัญในแง่ที่เป็นกระบวนการทํางานที่สําคัญ (หรือ
กระบวนการสร้ างคุ ณ ค่ า) ทั้ ง นี้ สํา นั ก นโยบายและแผน สป. ยั ง ทํา หน้า ที่ ใ นการบู ร ณาการและประสาน
การดําเนินการในมิติของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและมิติของกระทรวงมหาดไทย กระบวนการทํางาน
ที่สําคัญดังกล่าวมีผลในการส่งเสริมและผลักดันให้ภารกิจและพันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้

๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานและหน่วยงานสนับสนุน
การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานในการดําเนินงานหลักที่สําคัญ ประกอบด้วย
ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง , กรมการพัฒนาชุมชน ,
กรมที่ดิน , กรมโยธาธิการและผังเมือง , กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,
การประปานครหลวง , การประปาส่วนภูมิภาค , การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด)
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (จํานวน ๑๘ กอง/สํานัก/ศูนย์) โดยมีสํานักนโยบายและแผน สป.
ทําหน้าที่ในการบูรณาการในภาพรวม รวมทั้งประสานการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อน
กระบวนการสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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๒

๑.๓ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ
สํานักนโยบายและแผน สป. ได้ดําเนินการออกแบบกระบวนการทํางานที่สําคัญ โดยมีจุดมุง่ หมาย
เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นกระบวนการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุภารกิจและพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้น
ในการออกแบบกระบวนการได้มีการวิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยสําคัญ ประกอบด้วย ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ข้อกําหนดที่สําคัญ (ความต้องการของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน) และความสอดคล้อง
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังนี้
๑. ผลผลิตของกระบวนการ ประกอบด้วย
๑.๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือ ร้อยละของคุณภาพแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
๑.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต คือ ร้อยละของคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
๒.๑ ผู้รับบริการ ได้แก่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กลุ่มผู้นําท้องถิ่น
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ (๑) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (๒) เป็นแกนกลางนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการตรงตามความต้องการ มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย เต็มใจให้บริการตามมาตรฐานและขั้นตอน
ที่กําหนด (๔) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๒ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ส่วนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และประชาชน
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ (๑) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด (๒) ผลักดันสนับสนุนการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย (๓) เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว
๓. ความรู้ แ ละทั กษะที่สํา คัญ ของผู้ ป ฏิ บัติ ง านในกระบวนการ คือ ความรู้ค วามเข้า ใจ
ในกระบวนการวางแผนที่สามารถวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้เป็นอย่างดี
๔. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ประกอบด้วย
๔.๑ ด้านความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ
๔.๒ ด้านความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ
๔.๓ ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เป็นไปตามขั้นตอนและตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด
๔.๔ ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขัน้ ตอน
๔.๕ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ได้แก่ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความต้องการ/ความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง
๑. ผู้รับบริการ ได้แก่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ
(๑) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ชัดเจน
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
(๒) เป็นแกนกลางนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการตรงตามความต้องการ มีช่องทาง
ให้บริการที่หลากหลาย เต็มใจให้บริการ
ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กําหนด
(๔) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ส่วนราชการอื่น ๆ
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ
(๑) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
(๒) ผลักดันสนับสนุนการดําเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
(๓) เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว

ผลผลิต
ของ
กระบวนการ
- แผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี
- แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี

ข้อกําหนดที่สําคัญ
(Key Requirement :
KR)
- กรอบระยะเวลา
ในการดําเนินการ
แต่ละขั้นตอน
- ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/
แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน/นโยบาย
ของรัฐบาล/นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการทํางาน
ที่สําคัญ
กระบวนการหลัก :
กระบวนการบูรณาการ
และประสานนโยบาย
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
กระบวนการย่อย :
๑. กระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดไทย/
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
๒. กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
๓. กระบวนการติดตาม
ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
(E - Monitoring)
๔. กระบวนการน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๔
แผนภาพที่ ๑ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)

๑. การวางแผน (Plan)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
- ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน
- จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ เป้าหมายการให้บริการ และผลผลิต
ของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ)

๔. การปรับปรุงแก้ไข (Act)
- ทบทวนผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ในปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน
สําหรับกําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินงานในปีต่อไป
- ทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความท้าทายในเชิง
ยุทธศาสตร์
- ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วงจรในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี

๒. การปฏิบัตติ ามแผน (Do)
- มีการถ่ายทอดเป้าหมาย
การให้บริการและผลผลิต
ของหน่วยงาน
- การจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานตามวิธีการ
และขั้นตอนทีก่ ําหนดไว้

๓. การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามแผน (Check)
- วัดผลสําเร็จจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการ
ทําได้ในปีงบประมาณตามที่กําหนดไว้
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การดําเนินงาน พร้อมทั้งจัดทํารายงานแจกจ่ายและเผยแพร่ในรูปของเอกสาร
และนําลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๕

๑.๔ ความท้าทายของกระบวนการ
สําหรับกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
๑. ด้านพันธกิจ การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ความซับซ้อนเกี่ยวพันในหลายมิติ ทั้งภูมิประเทศ
สังคม และเศรษฐกิจส่งผลต่อการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย การปฏิรูปประเทศ และการนํานโยบายสําคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาลแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ชัดเจน มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล การแข่งขันกับเป้าหมายของ
รัฐบาล
๒. ด้านการปฏิบัติ ภารกิจมีลักษณะต้องบูรณาการเชื่อมโยงในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน มีความเร่งด่วนในการบูรณาการการขับเคลื่อนและใช้ทรัพยากร การขับเคลื่อนงานที่ต้อง
ดําเนินการภายใต้เงื่อนไข/ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การกําหนดระบบพัฒนาติดตามประเมินผล
ที่มีประสิท ธิภาพ และการเพิ่มประสิท ธิภาพในการจัดการต่อข้อร้องเรียน แก้ปัญหาความเดือดร้อ นและ
ให้บริการประชาชน
๓. ด้านบุคลากร
๓.๑ การปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ และขีดความสามารถในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่
ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ/ทักษะหลายด้าน (Multi - skills) และองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๓.๓ การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
๔. ด้านสังคม ความคาดหวัง และความต้องการของรัฐบาล สังคม ประชาชนต่อภารกิจสําคัญ
ที่ได้รับมอบหมาย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความหลากหลายของคุณภาพชีวิต
๕. ปัจจัยเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
๔.๑ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
๔.๓ การใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
๔.๔ การอํานวยความสะดวกและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๔.๕ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การทํางานคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔.๖ การบริหารงานตามกลไกประชารัฐ
๔.๗ E - Government

๑.๕ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผา่ นมา
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตาม
กระบวนการที่ผ่านมาดังนี้
ด้านประสิทธิภาพ มีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ/
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความชัดเจนก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้ทรัพยากร ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และระยะเวลาที่ลดลง แต่ละขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทําให้กระบวนการมีความต่อเนื่อง
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๖
ด้านประสิทธิผล สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กําหนด รวมทั้งหน่วยงานสามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงระหว่างกัน


คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

บทที่ ๒
ความเป็นมา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ความเป็นมา
หลังจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดทํางบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance
Based Budgeting : SPBB) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการริเริ่มให้กระทรวงจัดทํายุทธศาสตร์ รวมทั้ง
กําหนดเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ส่วนราชการเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการและภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การบริการสาธารณะของรัฐบาลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ปัจจุบันทุกหน่วยจึงต้องมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ซึ่งเป็นการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ในการบริหาร
ประเทศ
หลังจากที่มีการเลือกตั้งและมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
คือกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินและต้องชี้แจงแถลงต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่าจะดําเนินการใด
ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยการแถลงนโยบายนั้น
จะต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของ
แนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
จะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาลและการทํางานของภาคราชการ หลังจากที่แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนราชการมีหน้าที่นําแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น
ไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป
สรุปขั้นตอนความเป็นมา ปรากฏตามแผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๒
แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
การแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา

ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่คณะรัฐมนตรี
เข้ารับหน้าที่

แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน

เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๖๐ วัน
นับแต่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
แผนปฏิบัติราชการประจําปี

คําของบประมาณ

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่แผนการบริหารฯ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๘

๒.๒ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้
หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- มาตรา ๙ “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม”
- มาตรา ๑๓ “เมื่ อ คณะรัฐ มนตรีไ ด้แ ถลงนโยบายต่ อ รัฐ สภาแล้ว ให้สํา นั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสํานักงบประมาณร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา...”
แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓ “...ร่างแผนบริหารราชการแผ่นดินให้แล้วเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน
๖๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา...”
- มาตรา ๑๔ “ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ให้จัดทําเป็น
แผน ๔ ปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ
- มาตรา ๑๖ “ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทําเป็น
แผน ๔ ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ...”
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อ ๘ “ให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในกําหนดเวลา
(๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่แผนการบริหาร ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้จัดทําและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป”
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๙

๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เห็นชอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปีของกระทรวง “โดยให้แต่ละกระทรวงปรับปรุงและบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วนราชการและ
หน่วยงานในกํากับของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยจัดทําแผนการปฏิบัติ ราชการ ๔ ปี ในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์
ทุกปีอย่างต่อเนื่องกันไป”
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส่งผลให้กระทรวงและส่วนราชการจะต้องดําเนินการทบทวน
และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เป็นประจําทุกปี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ ๒
แสดงความเชือ่ มโยงการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
เงื่อนเวลา
ภายใน ๖๐ วัน
หลังจากแถลง
นโยบายรัฐบาล
ต่อรัฐสภา

ภายใน ๖๐ วัน
หลังจากแผน บริหารราชการ
แผ่นดินประกาศ
ในราชกิจจา นุเบกษา

ภารกิจ
จัดทําแผนบริหาร ราชการแผ่นดิน

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชกฤษฎีก า ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
“เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว…ร่วมกันจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายใน ๙๐ วัน นับ แต่วัน ที่ค ณะรัฐ มนตรีแ ถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา...
แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรา ๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทําแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓ “...ร่างแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินให้แล้วเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
- จัดทําแผนปฏิบัติ - - มาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ “ให้ส่วนราชการจัดทํา
ราชการ ๔ ปี
- จัดทําแผนปฏิบัติ - แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทําเป็นแผน ๔ ปี
ราชการประจําปี
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ แผนการบริห ารราชการแผ่น ดิน ตาม
มาตรา ๑๓…”
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทําแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ “...แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้จัดทํา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา…” และ “...แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีให้จัดทําและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป…”
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๑๐

๒.๔ แนวทางการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
สํานักงบประมาณและสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ดังนี้
๑. ระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในกําหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
๑.๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้จัดทําและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
๒. องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบด้วย
๒.๑ นโยบายในการปฏิบัติราชการ
๒.๒ จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๒.๓ กําหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
๒.๔ ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
๒.๕ ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้
๓. การจัดทํา Template ของแผนปฏิบัติราชการ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้ส่วนราชการไปดําเนินการ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการสามารถแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณของส่วนราชการ
พร้อมทั้งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการด้วยในคราวเดียวกัน
๔. แนวทาง ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจําปีของส่วนราชการ
๔.๑ ขั้นตอนที่ส่วนราชการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
๑) ให้ส่วนราชการทบทวนสถานะการดําเนินภารกิจที่รับผิดชอบตามงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ผ่านมาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวง รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีแนวทาง
การพิจารณา ดังนี้
๑.๑) ตรวจสอบภารกิจ หากตรงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้นํามาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๑.๒) ตรวจสอบภารกิจแล้วไม่ตรง แต่ใกล้เคียงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินอาจปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วดําเนินการต่อตามนโยบาย
๑.๓) ตรวจสอบภารกิจแล้วไม่ตรงกับนโยบายในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ยกเลิกและนําเงินในภารกิจที่ยกเลิกไปใช้ในภารกิจอื่นที่มีความพร้อม แต่ยังขาดเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
ดําเนินการ หรือนําไปใช้ในโครงการที่ริเริ่มใหม่ตามแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๑๑
๑.๔) กรณีที่เป็น โครงการริเ ริ่ม ใหม่ใ ห้ร ะบุแ ละดํา เนิน การจัด ทํา รายละเอีย ด
ให้ครบถ้วน
๒) กระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ นําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตามกฎหมาย
๓) ให้จัดแผนการปฏิบัติราชการให้คลอบคลุมทั้ง ๓ มิติ คือ มิติภารกิจตามนโยบาย
(Agenda) มิติภารกิจตามหน้าที่ (Function) และมิติภารกิจเชิงพื้นที่ (Area)
๔.๒ ส่วนราชการพิจารณานโยบายที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้อง
มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี กรณีที่มีประเด็นต้องปรับปรุง กฎ ระเบียบ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้นําเสนอในแผนการปรับปรุงกฎหมายหรือแผนนิติบัญญัติไว้ด้วย โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ๗ ข้อ ดังนี้
๑) ได้ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
๒) มีผลผลิตทีส่ ามารถเชื่อมโยงให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
๓) มีกระบวนการจัดทําผลผลิต/กิจกรรมที่นําไปสู่ผลผลิตตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความพร้อมในการดําเนินงานทั้งด้านระบบ ด้านการจัดการ
และด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๕) มีวงเงินค่าใช้จ่าย และแหล่งที่มาของเงินที่เหมาะสม
๖) มีความสอดคล้องระหว่างแผนการดําเนินงาน กลยุทธ์กับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๗) มีการนํารายงานผลการวิเคราะห์ความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART) มาใช้ เ ป็น เครื่อ งมือ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการกํา หนดนโยบายและปรับ ทิศ ทาง
การดําเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนําส่งผลผลิตไปสู่เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓ ส่วนราชการจัดลําดับความสําคัญและความพร้อมของโครงการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการดําเนินการ โดยอาจพิจารณาระยะเวลาการดําเนินการภารกิจในแต่ละปี ตามแนวทาง
ที่สํานักงบประมาณกําหนด ดังนี้
๑) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เป็น ๔ ระดับ
๑.๑) ระดับ A เป็นผลผลิต/โครงการและกิจกรรมที่มีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการ มีความสมบูรณ์พร้อมดําเนินการ และสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ และมีตัวชี้วัดความสําเร็จ ซึ่งเป็นผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่มีความสําคัญลําดับแรก และ
จําเป็นต้องตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน (ทั้งนี้ ต้องเป็นผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่มีความพร้อมในกระบวนการ
การผลิต การบริหารจัดการด้วย)
๑.๒) ระดับ B เป็นผลผลิต/โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มียุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดความสําเร็จแต่ยังไม่ครบถ้วน ควรปรับปรุง
อีกเล็กน้อยให้สมบูรณ์ เช่น ความพร้อมในกระบวนการผลิตหรือการบริหารจัดการ และพิจารณากรอบวงเงิน
งบประมาณให้ตามความจําเป็น
๑.๓) ระดับ C เป็นผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ มีตัวชี้วัดความสําเร็จแต่มีเงื่อนไขเรื่องของความพร้อม
ในบางเรื่อง และอาจมีความจําเป็นที่ต้องรีบดําเนินการและมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการต่าง ๆ เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน จึงอาจพิจารณางบประมาณให้บางส่วนเพื่อไปดําเนินการก่อน
๑.๔) ระดับ D เป็นผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่ไม่เข้าเกณฑ์ใดไม่สอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และไม่มีตัวชี้วัดความสําเร็จ ไม่สามารถส่งถึง
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๑๒
ผลสําเร็จของยุทธศาสตร์ได้ แม้ว่าอาจจะมีความพร้อมอาจพิจารณาให้ชะลอไปก่อนไม่นํามาบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการ
๒) ส่วนราชการพิจารณาแหล่งเงินนํามาใช้ในการดําเนินภารกิจตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ ที่นํามาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยพิจารณา
ทุกแหล่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งจําแนกเป็นรายปี ได้แก่
๒.๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
๒.๒) เงินจากแหล่งอื่น/เงินนอกงบประมาณ คือ
(๑) เงินรายได้ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(๒) เงินช่วยเหลือ
(๓) เงินกู้ใน - ต่างประเทศ
(๔) นวัตกรรมทางการเงิน เช่น กองทุนนอกงบประมาณ เป็นต้น
(๕) การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
ตัวอย่าง โครงการ Mega Project วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป อาจพิจารณา
จากแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา เป็นต้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาแหล่งเงินควรหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อให้เกิด
ความรอบคอบ
๓) พิจารณาความพร้อมของผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมเฉพาะที่สอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดความสําเร็จที่ผ่านการคัดเลือก โดยอาจพิจารณาจาก
กระบวนการผลิต (เช่น ความเป็นไปได้ การออกแบบความสามารถในการผลิต) และการบริหารจัดการ (ทั้งใน
การบริหารจัดการในดําเนินการ และการบริหารจัดการด้านการเงิน) ของผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมนั้น ๆ
ก่อนจะพิจารณาเกี่ยวกับกรอบวงเงิน
๔) ควรพิจารณาถึงความเสี่ยง พิจารณากรอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลสําเร็จ
ต่อสาธารณะ เป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ (การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริหารสินทรัพย์) ความเสี่ยงในกระบวนการผลิต (แผนการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการนําส่งผลผลิต) และความเสี่ยงในการจัดการทางการเงิน (การบริหารเงินสด
ความคุ้มค่า การจัดลําดับความสําคัญ)
๔.๔ ขั้นตอนการบูรณาการของเจ้าภาพประเด็นนโยบาย เจ้าภาพแต่ละนโยบายและ
กระทรวงหลักที่ได้รับมอบหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ดําเนินการ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง จัดทําแผนปฏิบัติราชการและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยพิจารณา
๑) ลดความซ้ําซ้อนของผลผลิต/โครงการและงบประมาณ
๒) แบ่ง/มอบหมายการดําเนินงาน/ความรับผิดชอบในนโยบาย
๓) พิจารณาหาแหล่งเงินในการดําเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
๔) จัดลําดับความสําคัญ ระดับแผนงาน โครงการ
๕) พิจารณาแหล่งเงิน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและแหล่งอื่น
๖) จัดทํา Phasing ในการจัดการทรัพยากร/งบประมาณ ตามข้อเท็จจริงของ
แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ตามแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คําปรึกษาแนะนํา ได้แก่
๖.๑) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้รับผิดชอบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตาม
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๑๓
แผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
๖.๒) สํา นัก งบประมาณ ให้คํา ปรึก ษาแนะนํา เกี่ย วกับ ความเชื่อ มโยงในการ
จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ร าชการกั บ การจั ด ทํา งบประมาณ การจั ด ลํา ดั บ ความสํา คั ญ ระดั บ แผนงานโครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พิจารณาแหล่งเงินแล้วจัดทํา Phasing ในการ
จัดการทรัพยากร/งบประมาณตามข้อเท็จจริง ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ
การจัดการทรัพยากร/งบประมาณตามข้อเท็จจริง ภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
๖.๓) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้คําปรึกษาแนะนําด้านความสัมพันธ์กับการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ
๖.๔) หารือกระทรวงการคลัง ขอคําปรึกษา แนะนําการในเรื่องการจัดหาแหล่งเงิน
ในการดําเนินการตามประเด็นนโยบาย
๔.๕ ขั้นตอนนําเข้าสู่ภารกิจ/หน้าที่ในระดับกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยกําหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ตัวชี้วัด
กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) การหา
แหล่งเงิน ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกับงบประมาณในกระบวนการผลิตและจัดทําผลผลิต พร้อมทั้ง
กําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดทํา Phasing ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการตามความเป็นจริงในแต่ละปี
๔.๖ ขั้นตอนการเตรียมการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สมบูรณ์
เพื่อการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ส่วนราชการจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้ครบถ้วน และนําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
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บทที่ ๓
กระบวนการดําเนินงาน
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ
ร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีผลผูกพันกับ
คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการต้องทําภารกิจตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น โดยส่วนราชการต้องแปลง
แผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัตินั้นคือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ต้องมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ส่วนแผนปฏิบัติราชการประจําปี ต้องจัดทําในทุกปีงบประมาณ โดยระบุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
ทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรลุภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๖
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
แผนปฏิบัติราชการประจําปี หากมีความจําเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินการ ส่วนราชการสามารถปรับแผนปฏิบัติราชการโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๑ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการออกแบบกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักนโยบายและแผน สป. ได้เลือกแนวทาง
การออกแบบกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือกระบวนการดําเนินงานในรูปของแผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ
SIPOC Model ซึ่งย่อมาจาก S : Supplier (ผู้สนับสนุนปัจจัยนําเข้า) , I : Input (ปัจจัยนําเข้า) , P : Process
(กระบวนการ) , O : Output (ปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ) และ C : Customer (ผู้รับบริการ) โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
๑. การสื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกระบวนการ
๒. วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Customer) และสิ่งที่จะได้รับ (Output)
๓. กําหนดขั้นตอนของกระบวนการ (Process) และเชื่อมโยงระหว่างแต่ละขั้นตอนและ
วิเคราะห์ผลผลิต เป้าหมาย ข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัด รวมทั้งระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน
๔. วิเคราะห์ปจั จัยนําเข้า (Input) และผูส้ นับสนุนปัจจัยนําเข้า (Supplier) ของกระบวนการ
โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓ และแผนภาพที่ ๕ แสดงขั้นตอนตามแบบ
SIPOC Model แผนภาพที่ ๔ และแผนภาพที่ ๖ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้
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๑๕
แผนภาพที่ ๓ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
กระบวนการ : จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของคุณภาพแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลลัพธ์ : ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกําหนดที่สําคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ

Supplier

Input

S1 : รัฐบาล
S2 : สลค.
S3 :
ก.พ.ร.
S4 : สศช.
S5 : สงป.
S6 :
นโยบาย
ของ
ผู้บริหาร
มท.

I1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
I2 :แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
I3 : นโยบาย
ของรัฐบาล
I4 : ประเด็น
การปฏิรูป
I5 : อํานาจหน้าที่
ภารกิจ พันธกิจ
ของ มท./
ส่วนราชการ
ระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท./
หน่วยงาน
ในสังกัดสป.
I6 : นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
I7 : ความต้องการ/
ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Process
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่
ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงานและนโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (Tp : ๕ วัน)
Product : แนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ Target : แนวทางที่เชื่อมโยง Krp : ความสอดคล้องและเชื่อมโยง KPI : แนวทางที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน

๒. ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ (Tp : ๕ วัน)

Output

Customer

O1 : แผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี ของ มท.
Kro1 : คุณภาพของแผนฯ
มท.
O2 : แผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี ของ สป.
Kro2 : คุณภาพของแผนฯ
สป.

C1 : ส่วนราชการ
ระดับกรมและ
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท.
Krc1 : กรอบและ
ทิศทางที่ชัดเจน
ของแผนฯ มท.
C2 : หน่วยงาน
ในสังกัด สป.
Krc2 : กรอบและ
ทิศทางที่ชัดเจน
ของแผนฯ สป.

Product : กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี Target : ความสมบูรณ์กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี Krp : ความมีส่วนร่วม KPI : กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีเกิดจากการระดมความคิดเห็น
Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน

ทบทวนและปรับปรุง

๓. กําหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน และถ่ายทอดให้กับส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. (Tp : ๑๐ วัน)
Product : เป้าหมายการให้บริการและผลผลิต Target : นําไปสู่การถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้ Krp : ความสอดคล้องและการรับรู้ KPI : ทุกหน่วยงานมีการถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัด
Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๔. ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (Tp : ๑๕ วัน)
Product : แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ Target : ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี Krp : ความสอดคล้องและเชือ่ มโยง KPI : มีการกําหนด
รายละเอียดอย่างชัดเจน Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๕. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (Tp : ๑๕ วัน)

เสนอ
รมว.มท./ปมท.
ให้ความเห็นชอบ

Product : รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี Target : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีมีคุณภาพ สมบูรณ์และครบถ้วน Krp : คุณภาพของแผนฯ สมบูรณ์และถูกต้อง
KPI : ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขัน้ ตอน
๖. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้หน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป (Tp : ๑๐ วัน)
Product : รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี Target : หน่วยงานนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางของหน่วยงาน Krp : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีส่งถึงทุกหน่วยงาน
KPI : ทุกหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขัน้ ตอน
Tp : ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทบทวนและปรับปรุง

ติดตาม กํากับ ประเมินผล และ

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ดําเนินการตามแผน

๑๖
แผนภาพที่ ๔ แผนผังขัน้ ตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร /
สํานักนโยบายและแผน สป.

ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. /
หน่วยงานในสังกัด สป.

ผู้บริหาร / ผู้เชี่ยวชาญ / ส่วนราชการ
ระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท. / หน่วยงานในสังกัด สป.

สํานักนโยบายและแผน สป.

กระบวนการ : จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อกําหนดที่สําคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๑. ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล ประเด็นการปฏิรูป อํานาจหน้าที่
ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน และนโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

๒. ระดมความคิดเห็น
จากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนราชการ
ระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. /
หน่วยงานในสังกัด สป.

๕ วัน

๕ วัน

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่
ภารกิจ/พันธกิจ นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
ของหน่วยงาน

แนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
๓. กําหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน และ
ถ่ายทอดให้กับส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป.

๑๐ วัน

๔. ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสากิจในสังกัด มท./
หน่วยงานในสังกัด สป. กําหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ

๑๕ วัน

๕. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป.
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

๑๕ วัน

๖. จัดส่งแผนปฏิบัตริ าชการ ๔ ปี ให้หน่วยงานในสังกัด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป

๑๐ วัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
เป้าหมายการให้บริการและผลผลิต
ของหน่วยงาน

เสนอ
รมว.มท. / ปมท. / อธิบดี /
ให้ความเห็นชอบ

กรอบระยะเวลาของกระบวนการ : ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดําเนินการตามแผน/ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผล/ทบทวนและปรับปรุง
ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. / หน่วยงานในสังกัด สป.

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๑๗
แผนภาพที่ ๕ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model
กระบวนการ : จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต : แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลลัพธ์ : ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกําหนดที่สําคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดกระบวนการ : จํานวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา
Supplier
S1 : รัฐบาล
S2 : สลค.
S3 : ก.พ.ร.
S4 : สศช.
S5 : สงป.
S6 :
นโยบาย
ของ
ผู้บริหาร
มท.

Input
I1 : ยุทธศาสตร์ชาติ
I2 :แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
I3 : นโยบาย
ของรัฐบาล
I4 : ประเด็น
การปฏิรูป
I5 : อํานาจหน้าที่
ภารกิจ พันธกิจ
ของ มท./
ส่วนราชการ
ระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท./
หน่วยงาน
ในสังกัดสป.
I6 : นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
I7 : ความต้องการ/
ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Process
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการ ๔ ปี/ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย
ของรัฐบาล/อํานาจหน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของหน่วยงานและนโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี (Tp : ต.ค. - พ.ย.)
Product : แนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ Target : แนวทางที่เชื่อมโยง Krp : ความสอดคล้องและเชื่อมโยง KPI : แนวทางสามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ Standard : ดําเนินการ
แล้วเสร็จตามขั้นตอน
๒. กําหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน ถ่ายทอดให้กับส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. (Tp : ธ.ค. - ม.ค.)

Output
O1 : แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ มท.
Kro1 : คุณภาพของแผนฯ
มท.
O2 : แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ สป.
Kro2 : คุณภาพของแผนฯ
สป.

Product : เป้าหมายการให้บริการและผลผลิต Target : นําไปสู่การถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้ Krp : ความสอดคล้องและการรับรู้ KPI : ทุกหน่วยงานมีการถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัด
Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๓. ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ( Tp : ม.ค.)

Customer
C1 : ส่วนราชการ
ระดับกรมและ
หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท.
Krc1 : กรอบและ
ทิศทางที่ชัดเจน
ของแผนฯ มท.
C2 : หน่วยงาน
ในสังกัด สป.
Krc2 : กรอบและ
ทิศทางที่ชัดเจน
ของแผนฯ สป.

Product : แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ Target : ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนปฏิบัติราชการประจําปี Krp : ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
KPI : มีการกําหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๔. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี (Tp : ก.พ.)

เสนอ รมว.มท./ปมท.
ให้ความเห็นชอบ

Product : รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปี Target : แผนปฏิบัติราชการประจําปีมีคุณภาพ สมบูรณ์และครบถ้วน Krp : คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
สมบูรณ์และถูกต้อง KPI : ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน

๕. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้หน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป (Tp : ก.พ.)
Product : รูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจําปี Target : หน่วยงานนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางของหน่วยงาน Krp : แผนปฏิบัติราชการประจําปีส่งถึงทุกหน่วยงาน
KPI : ทุกหน่วยงานได้รับแผนปฏิบัติราชการประจําปี Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน

Tp : ก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
ทบทวนและปรับปรุง

ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผล

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ดําเนินการตามแผน

๑๘
แผนภาพที่ ๖ แผนผังขัน้ ตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร / ส่วนราชการระดับกรม
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. /
สํานักนโยบายและแผน สป.

ส่วนราชการ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. /
หน่วยงานในสังกัด สป.

ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. /
สํานักนโยบายและแผน สป.

กระบวนการ : จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อกําหนดที่สําคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน
๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบาย
หรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดกระบวนการ : ขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
๑. ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล
ประเด็นการปฏิรูป อํานาจหน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของหน่วยงาน
และนโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

๒. กําหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน
และถ่ายทอดให้กับส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป.

ต.ค. - พ.ย.

ต.ค. - พ.ย.

ธ.ค. - ม.ค.

๓. ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./
หน่วยงานในสังกัด สป. กําหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ

ม.ค.

๔. รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการระดับกรม
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป.
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ก.พ.

๕. จัดส่งแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ให้หน่วยงานในสังกัด
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป

ก.พ.

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล
อํานาจหน้าที่ ภารกิจ/พันธกิจ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

แนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
เป้าหมายการให้บริการและผลผลิต
ของหน่วยงาน

เสนอ
รมว.มท./ปมท.
ให้ความเห็นชอบ

กรอบระยะเวลาของกระบวนการ : ก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
ดําเนินการตามแผน/ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผล/ทบทวนและปรับปรุง
ส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป.

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๑๙
หมายเหตุ :- คําอธิบายเพิ่มเติมของคําย่อต่าง ๆ ตามแผนภาพที่ ๓ และแผนภาพที่ ๕
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
ผู้สนับสนุนปัจจัยนําเข้า
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ผู้รับบริการ
ระยะเวลาการดําเนินงานของแต่ละขั้นตอน
ผลผลิตของแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายผลผลิตของแต่ละขั้นตอน
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ข้อกําหนดที่สําคัญของแต่ละขั้นตอน
ข้อกําหนดที่สําคัญของปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ข้อกําหนดที่สําคัญของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดผลผลิตของแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานผลผลิตของแต่ละขั้นตอน

หมายเหตุ :- ความหมายสัญลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart) แผนภาพที่ ๔ และแผนภาพที่ ๖
รูปภาพสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์
เริ่มต้นหรือจบ Flow Chart (Start or Stop)
กระบวนการ (Process)
ส่วนนําเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input or Output)
การตัดสินใจ (Decision)
จุดเชื่อมต่อ (Connector)
ทิศทางการทํางาน (Direction of Flow)

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๐

๓.๒ คําอธิบาย SIPOC และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน

สํานักนโยบายและแผน สป.

ผู้บริหาร/นักวิชาการ/หน่วยงานในสังกัด

ผู้บริหารระดับสูง

สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ดังนั้น ในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการจึงได้ดําเนินการควบคู่กันไปทั้งแผนในระดับกรมและ
ระดับกระทรวง โดยมีขั้นตอนสําคัญหลัก ๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/ประจําปี

การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทิศทางของยุทธศาสตร์

ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/ประจําปี

ดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว้

ติดตาม กํากับ
รายงานผล

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

รวบรวม วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี/ประจําปี

ประเมินผลประจําปี

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/ประจําปี

ประเมินผล
การบรรลุเป้าหมาย

แผนภาพที่ ๗ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/แผนปฏิบัติราชการประจําปีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยทั่วไปกระบวนการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
ส่วนราชการจะประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่
๑. กระบวนการถ่ายทอดแผนจากระดับประเทศสู่ระดับกระทรวงและระดับกรมการพิจารณา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินว่าหน่วยงานได้รับมอบหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ใดบ้าง พิจารณาความเกี่ยวข้อง
ของในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนด
ขอบเขตของการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๑
๒. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยการระดมความคิดเห็นผู้บริหารและผู้แทน
สํานัก/กอง เพื่อร่วมพิจารณากําหนดทิศทางและองค์ประกอบสําคัญของแผน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ กําหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน
กําหนดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญ เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
๓. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยการกําหนดเป้าหมายการให้บริการ
ประจําปีของกระทรวงเพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้สํานัก/กองส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
และประมาณการงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร
การถ่ายทอดแผนระดับประเทศ/
ระดับกระทรวง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย
และงานที่เกี่ยวข้องตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ทบทวนความก้าวหน้าและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา
ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและตรวจสอบ
ภาระงบประมาณต่าง ๆ
ของส่วนราชการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพกลยุทธ์หลักตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้แทนส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กําหนดวิสัยทัศน์
กําหนดพันธกิจ
กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์

กําหนดเป้าประสงค์
กําหนดตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
กําหนดกลยุทธ์

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
กําหนดเป้าหมาย
การให้บริการ
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมและ
ประมาณการงบประมาณ
ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัด

กําหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายการให้บริการ
ให้กับหน่วยงานในสังกัด

จัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี

หน่วยงานในสังกัดพิจารณากําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดตรวจสอบร่างแผนฯ

รวบรวมข้อมูลแผนของหน่วยงานในสังกัด
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
ของกระทรวง

เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

แผนภาพที่ ๘
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการระดับกระทรวง

คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๒
การถ่ายทอดแผนระดับประเทศ/
ระดับกระทรวง
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ของกระทรวงมหาดไทย

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้แทนสํานัก/กอง

กําหนดวิสัยทัศน์
กําหนดพันธกิจ

พิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์หลักที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
ประชุมร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพกลยุทธ์หลักตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน

กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
กําหนดเป้าหมายการให้บริการ
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี

กําหนดเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
กําหนดตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
กําหนดกลยุทธ์

กําหนดเป้าหมายการให้บริการ
และผลผลิตของหน่วยงาน
กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
การจัดทําแผนฯ ตามลําดับความสําคัญ
ของโครงการ

เสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สํานัก/กอง ส่งข้อมูลโครงการ/
กิจกรรม และประมาณการ
งบประมาณ

จัดทําร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
สํานัก/กอง
ตรวจสอบร่างแผน

เสนออธิบดี
ให้ความเห็นชอบ
ส่งให้กระทรวงเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่งข้อมูลแผนให้กระทรวง

แผนภาพที่ ๙ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/แผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการระดับกรม
๑. ระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทํา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘ ให้ส่วนราชการ
ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในกําหนดเวลา ดังต่อไปนี้
๑.๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑.๒ แผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้จัดทําและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๓
๒. ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยที่กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี มีจํานวนขั้นตอน
การดําเนินงาน ๖ ขั้นตอน ส่วนกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี มีจํานวนขั้นตอนการดําเนินงาน
๕ ขั้นตอน ซึ่งไม่มีขั้นตอนการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ซึ่งได้มี
การจัดทําในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีแล้ว โดยสามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ได้ดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่ ภารกิจ/พันธกิจของหน่ว ยงานและนโยบายหรือยุท ธศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๑) ระยะเวลา (Tp) :
๑.๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๕ วัน)
๑.๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี (ต.ค. - พ.ย.)
๒) ผลผลิต (Product) : แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจําปีที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน
๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อมูลที่นํามาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์และทบทวน
๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
๕) ตัวชี้วัด ผลผลิต (KPI) : แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีแ ละ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๗) วิธีการปฏิบัติงาน :
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดินส่วนราชการ
ต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เสนอรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ สํานักงาน
ก.พ.ร. จะได้แจ้งแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยข้อมูลสําคัญ
ที่ส่วนราชการจะต้องจัดทําประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของส่วนราชการ (แบบ ก.พ.ร. ๐๑) ได้แก่ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต
กิจกรรม ส่วนที่ ๒ ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน และกลยุทธ์
ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (แบบ ก.พ.ร. ๐๒) ส่วนที่ ๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของส่วนราชการ (แบบ ก.พ.ร. ๐๓) และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก (ถ้ามี)
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะทํา งานจั ด ทํา แผนปฏิบั ติร าชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์คณะที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย เนื่องจาก
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางานจะประกอบด้วยผู้บริหารของทุกส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่
ประกอบด้วย
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๔
ระดับกระทรวง มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นรองประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้า
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านกิจการความ
มั่นคงภายใน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกเมืองพัทยา ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน
มีผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป. เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้อํานวยการทุกกลุ่มงานในสังกัด
สํานักนโยบายและแผน สป. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนราชการระดับกรม โดยขอยกตัวอย่างองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ในส่วน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งส่วนราชการระดับกรมอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาจมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนราชการได้ ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นหัวหน้าคณะทํางาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน คณะทํางาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย์ในสังกัดสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย มีผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป. เป็นคณะทํางาน
และเลขานุการ และมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
เป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีมีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญคือ
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ รวมตลอดถึงโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต เพื่อใช้ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๒) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การจัดทํา
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณได้อย่างครบถ้วน
๓) นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย/ปลัดกระทรวงมหาดไทย/อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
๕) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่ ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ควรสื่อความเข้าใจในเกี่ยวกับแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติ และการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๕
๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน :
๑๐.๑) ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนทุกขั้นตอน
๑๐.๒) ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการวางแผนให้ถูกต้อง
ทันสมัย ครบถ้วน เพื่อให้การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาและกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑๐.๓) ควรจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นประจําทุกปีเพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/ส่วนราชการระดับกรม
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
๑) ระยะเวลา (Tp) :
๑.๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๕ วัน)
๑.๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี ไม่มีการดําเนินการในขั้นตอนนี้เนื่องจากมีการ
จัดทําในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีแล้ว
๒) ผลผลิต (Product) : กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์)
๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : ความสมบูรณ์ของกรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีเกิดจากการระดมความ
คิดเห็นของทุกภาคส่วน
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๗) วิธีการปฏิบัติงาน :
จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวง
มหาดไทย/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เพื่อกําหนดกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
กําหนดทิศทางการดําเนินการ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม)
รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ทบทวนบริบท/สถานภาพปัจจุบันของส่วนราชการ
(๑.๑) ทบทวนงานที่ได้รับมอบหมายและงานเกี่ยวข้องตามแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน
(๑.๒) ประสานหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อกําหนดขอบเขต/เป้าหมายของแผนปฏิบัติ ราชการ ทบทวนความก้าวหน้าและติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา
(๑.๓) ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบภาระงบประมาณต่าง ๆ
ของส่วนราชการ
(๑.๔) ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายใต้บริบทของส่วนราชการ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของส่วนราชการ
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๖
(๑.๕) กําหนดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และตรวจสอบความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์
(๒) ทบทวน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์
(๒.๑) การทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การรู้จัก
สถานภาพหรือสภาวะขององค์การเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ ข้อมูลจากการวิเคราะห์จะมีประโยชน์
ในการกําหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะทําให้
องค์กรมีทิศทางและเป้าประสงค์ที่ชัดเจนกว้างไกล วิธีที่นิยมแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานภาพหรือสภาวะของ
องค์การ คือ SWOT Analysis ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังนี้
S - Strength (จุดแข็ง) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความ
สามารถและสถานการณ์ภายในหน่วยงานที่ส่งผลด้านบวก ซึ่งช่วยผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และสามารถนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเป็นสิ่งที่หน่วยงานทําได้ดี
W - Weakness (จุดอ่อน) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน หมายถึง จุดอ่อน
ข้อจํากัด หรือความสามารถและสถานการณ์ภายในหน่วยงานที่ส่งผลด้านลบ
O - Opportunity (โอกาส) หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอก
ที่เอื้อต่อการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานหรือสามารถนํามาพัฒนาให้เป็นผลดีต่อหน่วยงานในอนาคต
T - Threat (ภัยคุกคาม) หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอก
ที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน หรือทําให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบ
ต่อหน่วยงาน
ขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
(๒.๑.๑) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน โดยศึกษาจากเอกสาร สํารวจความคิดเห็น
จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
- สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการ
ศึกษาจากเอกสาร รายงานประจําปี เว็บไซต์ วารสารของส่วนราชการอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อขอข้อมูลจากส่วนราชการโดยตรง
- นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- จุดแข็งและจุดอ่อน ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ โดยจัด
สัมมนาหรือระดมความคิดเห็น
- โอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากร โดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
- ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก
โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกัน โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๗
(๒.๑.๒) รวบรวมข้อมูล ในแต่ละรายการตามข้อ (๒.๑.๑) ไปใช้ใ น
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ระดับผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- วิเ คราะห์จุด แข็ง และจุด อ่อ นจากสภาพแวดล้อ มภายใน
โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร
วัฒนธรรมองค์การ บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี เป็นต้น
- วิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก
โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ นโยบาย
ระดับชาติ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ให้น้ําหนักโดยพิจารณาจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม
(๒.๑.๓) นําผลการวิเคราะห์ตามข้อ (๒.๑.๒) ไปใช้ในการจัดทํายุทธศาสตร์
ในส่วนของการกําหนดทิศทางองค์กร และการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพองค์กรต่อไป
(๓) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และกลยุทธ์ โดย ก.พ.ร. ได้ให้คํานิยามไว้ ดังนี้
(๓.๑) วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็นภายในกรอบระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะกําหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(๓.๒) พันธกิจ กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหน่วยงาน การกําหนด
พันธกิจ สามารถทําได้โดยนําภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่
แรกก่อตั้งมาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดทําต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขต
แค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่าง
สะดวกและถูกต้อง
(๓.๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคํานึงถึง ต้องพัฒนา
ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ สามารถทําได้โดยการนําพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น
หน่วยงานต้องการดําเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดําเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
(๓.๔) ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น
จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทําจําเป็นต้องกําหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
(๓.๕) เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนํา
ประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณาว่า หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ
ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร
(๓.๖) ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าประสงค์ ที่วางไว้ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าวและต้องใช้ถ้อยคําที่ชัดเจน
ทั้งในแง่ของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนําเป็นหลักในการกําหนดค่าเป้าหมาย
ในลําดับต่อไป
(๓.๗) ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดความสําเร็จที่หน่วยงาน
ต้องการบรรลุขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการกําหนดหรือระบุว่าในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการทําอะไร
ให้ได้เป็นจํานวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๒๘
(๓.๘) กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งทีห่ น่วยงานจะดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์
โดยกลยุทธ์นี้ จะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ (critical success factors) เป็นสําคัญ
กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสําเร็จ และ
เราจําเป็นต้องทําอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้
(๓.๙) ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ
(๓.๑๐) ประมาณการรายได้ รายจ่ายของส่วนราชการ และกําหนดวงเงิน
งบประมาณ/แหล่งเงินทุกแหล่งที่ใช้ในการดําเนินภารกิจ จําแนกเป็นรายปีและตามผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้ง
ระบุแหล่งเงินนอกงบประมาณ
(๓.๑๑) กําหนดเจ้าภาพ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกําหนดภารกิจของ
หน่วยงาน (ภารกิจพื้นฐาน - ภารกิจยุทธศาสตร์)
(๔) ศึกษา วิเคราะห์กรอบนโยบายในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ได้แก่ แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี เป็นต้น
(๕) พิจารณาความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแปลงสู่การปฏิบัติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินจะมีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกระทรวง) ในแต่ละประเด็น
นโยบายไว้แล้ว ซึ่งกระทรวงจะต้องมาจัดทํารายละเอียดในการมอบหมายว่าเป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใด เพื่อรับผิดชอบนํานโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติต่อไป
๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : การบริหารจัดการ
ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ ดําเนินการตามแผน และมีความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้
๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน :
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์หลักจะต้องคํานึงถึง
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย แต่ในหลายครั้งที่ผ่านมา
ยังไม่ได้เน้นให้ความสําคัญกับความสมดุลของประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้าง
จํากัดจําเป็นต้องรวบรัดการดําเนินการบางขั้นตอน ซึ่งในระยะต่อไปหากจะต้องดําเนินการควรมีหลักการและ
ข้อควรคํานึง ดังนี้
๑๐.๑) การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันของหน่วยงานว่ามี
ศักยภาพของจุดแข็งอยู่ในระดับใด จุดอ่อนอยู่ในระดับใด แล้วพิจารณาว่าสถานะหน่วยงานในระดับดังกล่าว
ช่วยส่งเสริมหรือสร้างโอกาส ที่จะทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุความท้าทายที่มีอยู่ได้หรือไม่ ซึ่งจะทําให้
ทราบช่องว่างระหว่างระหว่างศักยภาพที่มีอยู่กับความท้าทายที่ต้องเผชิญ และจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว เพื่อช่วยสร้าง
ความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทาย
ในการวิเคราะห์ SWOT มีปัจจัยที่ควรจะพิจารณาต่อไปนี้
- มีค วามซื่อ สัต ย์ต่อ ตนเอง ผู้วิเ คราะห์จ ะต้อ งรู้แ ละยอมรับ จุด อ่อ น
รู้อุปสรรค ของหน่วยงาน จะต้องมีใจเป็นกลางในการวิเคราะห์ปัญหา
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)
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- แยกแยะปัญหาให้ได้และแก้ปัญหานั้นให้ตรงจุด ผู้วิเคราะห์จะต้อง
แยกแยะ ให้ได้ว่าอะไรเป็นปัญหา และอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มองปัญหาให้กว้างและครบทุกด้าน ไม่มองปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง
๑๐.๒) การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อเชื่อมโยงความเป็นเหตุ
เป็นผลของเป้าประสงค์ในแต่ละด้าน ซึ่งจะทําให้เกิดความสมดุลของโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งทําให้เกิดความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ
๑๐.๓) การกําหนดตัวชี้วัดที่ตอบสนองแต่ละเป้าประสงค์ให้เป็นตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ
และเป็นผล ต่อกัน ซึ่งจะช่วยรับประกันได้ว่าเมื่อผลการดําเนินงานด้านหนึ่งบรรลุเป้าหมายแล้ว การดําเนินงาน
อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นผลสืบเนื่องของงานแรกก็จะบรรลุเป้าหมายด้วย
๑๐.๔) การกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะมาตอบสนองแต่ละกลยุทธ์ให้เป็น
โครงการ/กิจกรรมที่สมดุลกันระหว่างการตอบสนองโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญทั้งหมด
๑๐.๕) การตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละเป้าประสงค์ ให้เป็นค่าเป้าหมาย
ที่สมดุลระหว่างเป้าหมายระยะ ๔ ปี กับเป้าหมายระยะ ๑ ปี นั่นคือมีความสอดคล้องกันของเป้าหมายระยะสั้น
กับระยะยาว
อย่างไรก็ตาม การสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสกับความท้าทาย อาจจะไม่
สามารถดําเนินการได้ในทุกประเด็นความท้าทาย เพราะบางประเด็นเป็นการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ที่มอบหมายหรือสั่งการ ส่วนราชการจะต้องดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย จึงไม่สามารถเลือกดําเนินการ
เฉพาะงานที่มีความเหมาะสมกับสถานะและศักยภาพของส่วนราชการเท่านั้น
๒.๓ ขั้นตอนที่ ๓ กําหนดเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน ถ่ายทอด
ให้กับส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสากิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑) ระยะเวลา (Tp) :
๑.๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๑๐ วัน)
๑.๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี (ธ.ค. - ม.ค.)
๒) ผลผลิต (Product) : เป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน
๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : สามารถนําเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของ
หน่วยงานไปถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้
๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคล้องของเป้าหมายการให้บริการและผลผลิต
ของหน่วยงาน และการรับรู้ของบุคลากร
๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : ทุกหน่วยงานมีการถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัดได้รับรู้
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๗) วิธีการปฏิบัติงาน :
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของทุกส่วนราชการหรือแจ้งเวียน เพื่อถ่ายทอด
ค่าเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงานให้กับหน่วยงานในสังกัดและบุคลากรได้รับรู้
๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : เป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๐
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : การนําผลสําเร็จของ
การปรับปรุงกระบวนการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระบวนการอื่นและ/หรือองค์กรอื่น
๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน :
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของกระทรวง การนําไปปฏิบัติ
ทําได้ค่อนข้างยากเนื่องจากงานในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยมีขอบเขตกว้างขวาง และงานของ
ส่วนราชการในสังกัดจะมีลักษณะเฉพาะ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับงานของกรมอื่นน้อยมาก ยกตัวอย่าง
เช่นงานของกรมที่ดินจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดิน งานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเกี่ยวข้องกับ
สาธารณภัย งานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวข้องกับการจัดทําผังเมือง การดูแลความปลอดภัยอาคารสูง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นต้น ดังนั้น ในการกําหนดค่าเป้าหมายการให้บริการในระดับกระทรวงจึงเป็นการนํา
ค่าเป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการระดับกรมมาใช้เนื่องจากไม่มีงานของกรมอื่นที่จะมาแบ่งค่าเป้าหมาย
ไปได้ ทําให้ผู้ดูเหมือนว่าไม่มีการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากระดับกระทรวงไปยังระดับกรม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
ในบางงานที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันก็ยากที่จะกําหนดเป็นค่าเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงที่มี
ข้อความเป็นกลาง ๆ ที่จะถ่ายทอดไปให้หลายๆหน่วยงานได้
๒.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณ
๑) ระยะเวลา (Tp) :
๑.๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๑๕ วัน)
๑.๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี (ม.ค.)
๒) ผลผลิต (Product) : แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคล้องและความเชื่อมโยง
๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : มีการกําหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๗) วิธีการปฏิบัติงาน :
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดทํารายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
และเป้า หมาย กลยุท ธ์แ ละแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจ กรรม/งบประมาณ ตามที่ได้รับ การถ่า ยทอด
ค่าเป้าหมายการให้บริการและผลผลิต พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญ
๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ เป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของหน่วยงาน
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๑
๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : ควรสื่อความเข้าใจ
ในเกี่ยวกับแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ และ
การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน
๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน :
๑๐.๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนควรเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ
๑๐.๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นแผนที่ใช้ในการจัดทําคําของบประมาณ
ประจําปีด้วย ดังนั้น จึงต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทําคําของบประมาณ
หรือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
๒.๕ ขั้นตอนที่ ๕ รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสากิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๑) ระยะเวลา (Tp) :
๑.๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๑๕ วัน)
๑.๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี (ก.พ.)
๒) ผลผลิต (Product) : รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีมีคุณภาพ สมบูรณ์และครบถ้วน
๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : คุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีสมบูรณ์และถูกต้อง
๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๗) วิธีการปฏิบัติงาน :
๗.๑) รวบรวมข้อมูลแผนของหน่วยงานในสังกัดและจัดทําเป็นร่างแผนปฏิบัติราชการ
๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามแบบฟอร์มที่สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
๗.๒) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
๗.๓) ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
๗.๔) นําเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณานําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
๗.๕) จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจําปี
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๒
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ
๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : ควรสื่อความเข้าใจ
ในเกี่ยวกับแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ และ
การปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน
๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนควรเป็น
ผู้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน
๒.๖ ขั้นตอนที่ ๖ จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติร าชการประจํา ปี
ให้หน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป
๑) ระยะเวลา (Tp) :
๑.๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (๑๐ วัน)
๑.๒) แผนปฏิบัติราชการประจําปี (ก.พ.)
๒) ผลผลิต (Product) : เอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจําปีที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : หน่วยงานสามารถนําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีส่งถึงทุกหน่วยงานและนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๕) ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น ตอน (KPI) : ทุก หน่ ว ยงานได้รับ แผนปฏิบัติร าชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
๗) วิธีการปฏิบัติงาน :
๗.๑) จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น
๗.๒) เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบและใช้ประโยชน์
ในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีต่อไป จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี รวมทั้ง
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘) วัส ดุอุป กรณ์แ ละเทคโนโลยี : รูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : ควรสื่อความเข้าใจ
ในแผนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน
๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน :
๑๐.๑) ควรจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นประจําทุกปี เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
๑๐.๒) ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการวางแผนให้ถูกต้อง
ทันสมัย ครบถ้วน เพื่อให้การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาและกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๓

๓.๓ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization
of the Tread Way Commission)
การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กร
โดยรวม โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน
และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือ
ความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล
ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วน
ทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สําคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสําเร็จ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการมาดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จหรือการบรรลุป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
คํานิยาม
๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ (๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ
สาเหตุที่จะทําให้เกิดความเสี่ยง (๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือนโยบาย
(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง
๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ซึ่งโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเมื่อทําการประเมินแล้ว
ทําให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ํา
๔. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๕ แนวทางหลัก ดังนี้
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๔
๔.๑ การยอมรับ (Take , Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่า
ที่จะดําเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใด ๆ
๔.๒ การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๔.๓ การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น
ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุดดําเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงาน
หรือกิจกรรมลง
๔.๔ การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง
ไปให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป็นต้น
๕. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งดําเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยง และทําให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ
๕.๑ การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
๕.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
๕.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
๕.๔ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
๖. ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึงผลของ
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย
(บางครั้งอาจใช้คําว่าโอกาส ซึ่งมักจะทําให้รู้สึกเป็นไปในทางบวกหรือเกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่คําว่าความไม่แน่นอน
มักจะทําให้รู้สึกเป็นไปในทางลบและอาจมีการเกิดขึ้นแล้วแต่เปลี่ยนแปลงได้) เช่น สภาพร่างกาย ภูมิอากาศ
เป็นต้น
๗. ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดําเนินการ
จําเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิฉะนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็นปัญหา
เสมอไป (เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบก็อาจมีความเสียหายมากหรือน้อยแตกต่างกัน)
การกําหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้
๑. เป็นแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อให้ สป. สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒. เป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ
๓. ในกรณีเป็นการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเงื่อนไข
ที่ระบุในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๕
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ตามข้อ ๑ - ๒ ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้คะแนนดังนี้
ปัจจัยพิจารณา
๑. ผลกระทบการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
๒. งบประมาณที่ได้รับ
ในปีงบประมาณนั้น ๆ

๑
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
บางส่วน
ได้รับงบประมาณสูง
เป็นลําดับ ๓
และต่ํากว่าในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณา
๒
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
สูง
ได้รับงบประมาณสูง
เป็นลําดับ ๒
ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

๓
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
สูงมาก
ได้รับงบประมาณสูง
เป็นลําดับ ๑
ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

๓.๔ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ
กระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
สํานักนโยบายและแผน สป. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อ ให้บุค ลากรใช้เป็นแนวทาง
ในการลดหรือป้องกันความเสียหายในการทํางานไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาส
ที่จะประสบน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า และสามารถกลับคืน
สู่สภาวะปกติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเป็นการลดความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นและ
สามารถรองรับสถานการณ์ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
๒. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการลดและป้องกันความเสียหายในการทํางานไว้ล่วงหน้า
๓. เพื่อป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่เกิดกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทําให้การปฏิบัติงาน
เกิดความต่อเนื่องไปได้
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการตอบโต้และกู้คืนในกรณีที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ
นิยามศัพท์
๑. ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สํานักงานอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการดําเนินงานของสํานักนโยบายและแผน สป.
๒. ระดับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Level) แบ่งระดับของเหตุฉุกเฉินออกเป็นระดับ ดังนี้
๒.๑ ภาวะฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ยังไม่เกินความสามารถของ
บุคลากรสํานักนโยบายและแผน สป. ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่ในสํานักงานควบคุม
ภาวะฉุกเฉินได้
๒.๒ ภาวะฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานภายในสํานักนโยบายและแผน สป. ถึงขั้นต้องอพยพบุคลากรออกจากสํานักงาน และส่งผลกระทบ
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๖
กับชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียงสํานักงาน การควบคุมภาวะฉุกเฉินไม่สามารถใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่
ในสํานักงานควบคุมภาวะฉุกเฉินได้หรือเป็นภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ในการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน
จากการศึกษาภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน สป. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานทางนโยบาย ซึ่งต้องเสนอแนะและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง จัดทําแผนมหาดไทยแม่บท ประสานแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะ
นโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ที่ไ ด้รับ มอบหมาย และจากการวิเ คราะห์ส ถานการณ์แ ละปัจ จัย ที่อ าจ
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบุคลากรและสํานักงาน ดังนั้น สํานักนโยบายและแผน สป. จึงได้กําหนด
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดําเนินงานดังนี้
๑. แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
๑.๑ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๑) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ําไว้ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายและ
เห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
๒) เน้นย้ําให้บุคลากรถอดปลั๊กไฟหรือปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ยกเว้นอุปกรณ์
เชื่อมต่อบางอย่าง เช่น ตู้เย็น เป็นต้น
๓) ตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ เป็นต้น ให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
๑.๒ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย
๑) เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งสัญญาณฉุกเฉินโดยทันที พร้อมรีบ
ทําการระงับเหตุหรือโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นในเบื้องต้น แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๒) ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายประกาศข้อความทางโทรโข่ง/เสียงตามสาย ระบุถึง
แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ตั้งจุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
๓) ระงับเหตุเบื้องต้นด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีหรือน้ํา หรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อควบคุม
ป้องกันความสูญเสียของทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
๔) ดําเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกสนับสนุนด้านบริการ
ยานพาหนะ การสื่อสารข้อมูล การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๕) จัดพื้นที่ที่ปลอดภัยในการปฐมพยาบาลผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
๖) อพยพข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่จุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
๑.๓ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก ทั้งนี้ ประตูทางเข้า - ออก จะต้องไม่มีรถหรือสิ่งกีดขวางการจราจร การประสานกับหน่วยงาน
ภายนอก/ภายในสามารถดําเนินการได้ ๓ วิธี คือ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร โทรโข่ง เสียงตามสาย
๑.๔ การบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย
๑) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
๒) การสํารวจความเสียหาย
๓) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรอรับ
คําสั่ง
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

๓๗
๔) การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต
๕) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
๖) การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบตั ิงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
๗) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
๘) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สํานักงานสามารถดําเนินการได้โดยเร็ว
ที่สุด
๒. แผนการป้องกันและระงับการชุมนุมประท้วง และก่อการการจลาจล
๒.๑ นิยามศัพท์
๑) การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระทํา เพื่อแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออก
ทางสังคมและการเมือง โดยการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล
๒) การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง
คือ มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหว เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและไม่อาจควบคุมมวลชนที่สามารถ
มารวมตัวกันจนนําไปสู่การจลาจลสร้างความวุ่นวายสับสน และเกิดความเสียหายโดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่
การจลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
๒.๒ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๑) ก่อนเกิดเหตุ
๑.๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
๑.๒) จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร
ยานพาหนะ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการไว้ให้พร้อม
๑.๓) รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรและผู้ประสานงาน
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งรายชื่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน
๑.๔) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
๒) ขณะเกิดเหตุ
๒.๑) เมื่อได้พบเหตุประท้วง/จลาจลในสํานักงานและบริเวณแวดล้อมใกล้เคียง
(หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้) ให้ติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์
วิธีการแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๒.๒) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่เกิดเหตุ การแจ้ง
ขอความช่วยเหลือจากภายนอก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก แผนการอพยพ จุดรวมพล
วิธีการลดและขจัดผลกระทบ
๒.๓) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมทั้งบุคลากรภายนอก
ที่มาติดต่องานได้ทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เมื่อมีการชุมนุมประท้วง ตลอดจนคําแนะนําในการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
๒.๔) ประสานสถานที่รอบสํานักงาน เพื่อเปิดเส้นทางฉุกเฉินและอพยพบุคลากร
ออกจากพื้นที่ เมื่อเหตุการณ์มีความรุนแรง
๓) หลังเกิดเหตุ รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นของหน่วยงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หลังเสร็จสิ้นเหตุการณ์นั้นแล้ว เพื่อสืบค้นหาสาเหตุและวิธีการป้องกันและแก้ไขมิให้อุบัติการณ์นั้นเกิดขึ้นอีก
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๓๘
๓. แผนป้องกันความเสียหายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๓.๑ นิยามศัพท์
๑) ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ภาวะอันอาจ
เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งภาวะ
ฉุกเฉินนั้นอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ ภัยคุกคามจากเหตุการณ์ในพื้นที่หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจทําให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒) ทรัพย์สินของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์
และระบบเครือข่าย
๓.๒ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๑) กรณีเพลิงไหม้
๑.๑) จัดเตรียมเครื่องดับเพลิง และดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๑.๒) ทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ของระบบสารสนเทศที่สําคัญ โดยมี
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการสํารองข้อมูลที่แน่นอน สื่อที่ใช้ในการสํารองข้อมูล
การจัดเก็บสื่อสํารองข้อมูลในที่ปลอดภัย
๒) กรณีไฟฟ้าขัดข้อง ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีไฟฟ้าดับในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน
๓ ชั่วโมง
๓) กรณีการโจมตีระบบจากจากผู้ไม่พึงประสงค์ อาทิ Hacker ไวรัสคอมพิวเตอร์ฯ
๓.๑) ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์แ ละ
เครือข่ายทั้งหมดของสํานักงาน
๓.๒) หมั่นทําการอัพเดท (Update) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ
ตารางที่ ๓ รายชื่อบุคลากรหลัก/บุคลากรสํารองทีมงานบริหารความต่อเนื่อง
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป.
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์มือถือ
๐๘ ๙๘๙๗ ๙๒๘๘
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และแผน สป.
๐๘ ๕๔๘๔ ๒๔๓๙
นางจริยา ชุมพงศ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม
สนผ.สป.
นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ ๐๘ ๕๔๘๔ ๒๐๕๙
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชํานาญการพิเศษ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์มือถือ
นายกิตติพงษ์ เมฆคะ
๐๘ ๔๖๐๘ ๓๑๐๔
๑. นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ
๒. นางสาวขนิษฐา แจ้งใจ

๐๘ ๕๔๘๔ ๒๐๕๙
๐๘ ๑๙๐๐ ๔๔๖๖

๑. นายไพฑูรย์ ทองหอม
๒. นางสาวดารารัตน์ เงินเขียว
๓. นางสาวจตุพร ชูดวง
๔. นายกิตติพัฒน์ ตันตสุรฤกษ์
๕. นางสาวณาตยา ทวีเดช

๐๘ ๔๔๓๖ ๔๗๐๓
๐๘ ๑๗๒๑ ๓๖๔๔
๐๘ ๙๗๒๗ ๐๖๒๗
๐๘ ๕๑๓๖ ๕๖๓๑
๐๘ ๙๑๘๙ ๓๗๘๖
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๓๙
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์มือถือ

นางสาวขนิษฐา แจ้งใจ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชํานาญการพิเศษ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์มือถือ
๐๘ ๗๖๘๐ ๖๒๑๒
๖. นายพงศธร ช้างโสภา
๐๙ ๘๗๔๙ ๐๕๗๔
๗. นายธนา ศรีชัย
๐๙ ๔๕๕๓ ๔๗๖๙
๘. นายอนุวัฒน์ กันเกษ
๐๘ ๑๙๐๐ ๔๔๖๖ ๑. นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม ๐๘ ๕๓๙๘ ๖๑๖๙
๐๘ ๕๑๔๓ ๘๒๔๓
๒. นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์
๐๘ ๖๖๑๙ ๘๙๘๔
๓. นางสาวนนทญา หงษ์รัตน์
๐๘ ๑๕๓๖ ๒๗๐๕
๔. นางสาวดรุณศิริ แพน้อย
๕. นางลักษิตา สุวัฒน์กิตติวงศ์ ๐๘ ๓๑๓๑ ๗๗๒๕
๐๘ ๑๓๐๘ ๘๙๙๐
๖. นางสาวศิริพร มูลละ
๐๘ ๔๗๐๘ ๑๕๘๒
๗. ว่าที่ร้อยตรี มนตรี ใจงาม
๘. นางสาววันวิสาข์ นราสูงเนิน ๐๖ ๑๐๔๕ ๗๑๖๖
๐๘ ๘๘๓๗ ๗๑๕๖
๙. นายธวัชชัย ไพรพฤกษ์

๓.๕ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้การดําเนินการและการให้บริการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น โดยมีหากมีสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มการพัฒนาหรือ
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน สํานักนโยบายและแผน สป. ในฐานะเจ้าภาพในการ
บูรณาการในภาพรวม จะทําการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากว่าเดิม โดยมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงานใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนอกจากจะทําให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้แล้ว
ยังสร้างความพึงพอใจเชื่อมโยง สอดคล้องกับผลลัพธ์การจัดการกระบวนการ และหมวดอื่น ๆ ของเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดยกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกระบวนการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(E - Monitoring) โดยจะมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนในปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน สําหรับใช้ในการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป ตลอดจนมีการรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ
นอกจากนี้ การเผยแพร่และนํากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ โดยสํานัก
นโยบายและแผน สป. ได้จัดทําคู่มือกระบวนการ ผังกระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และถ่ายทอด
กระบวนการดังกล่าวให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการออกแบบกระบวนการและผู้ที่มีหน้าที่ในการ
นํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติให้เข้าใจ โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการผสมผสาน
ระหว่างภาคทฤษฎี (นามธรรม) และภาคปฏิบัติ (รูปธรรม) ทําให้เกิดกระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิด
ทักษะ รวมทั้งนําไปสู่การถ่ายทอดและขยายผลจนเกิดเป็นเครือข่ายเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์การในที่สุด
อีกทั้งยังเกิดเครือข่ายในการทํางานระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการปรับปรุงกระบวนการและทบทวนคู่มือกระบวนการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สุขให้กับประชาชน
คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (4 - year Action Plan and Annual Action Plan Manual)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
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æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ˘ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ
‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ
ª√–°“»«à“
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚÒ ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ª√–°Õ∫°—∫
¡“µ√“ Û/Ò ·≈–¡“µ√“ ˜Ò/Ò (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ
´÷Ëß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë ı) æ.». ÚıÙı ®÷ß∑√ß
æ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™°ƒ…Æ’°“¢÷Èπ‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¡“µ√“ Ò æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√
°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». ÚıÙˆé
¡“µ√“ Ú æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπµâπ‰ª
¡“µ√“ Û °“√ªØ‘∫µ— µ‘ “¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’„È π‡√◊ÕË ß„¥ ¡§«√∑’Ë «à π√“™°“√„¥®–ªØ‘∫µ— ‡‘ ¡◊ÕË „¥
·≈–®–µâÕß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥µ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß °.æ.√.
¡“µ√“ Ù „πæ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
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ç «à π√“™°“√é À¡“¬§«“¡«à“ «à π√“™°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß
°√¡ ·≈–Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’ËÕ¬Ÿà„π°”°—∫¢Õß√“™°“√ΩÉ“¬∫√‘À“√ ·µà‰¡à√«¡∂÷ßÕß§å°√ª°§√Õß à«π
∑âÕß∂‘πË
ç√—∞«‘ “À°‘®é À¡“¬§«“¡«à“ √—∞«‘ “À°‘®∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘À√◊Õæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
ç¢â“√“™°“√é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßæπ—°ß“π ≈Ÿ°®â“ß À√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„π à«π√“™°“√
¡“µ√“ ı „Àâπ“¬°√—∞¡πµ√’√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“π’È
À¡«¥ Ò
°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’
¡“µ√“ ˆ °“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’¥Ë ’ ‰¥â·°à °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ÕË ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π
(Ú) ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘ÏµàÕ¿“√°‘®¢Õß√—∞
(Û) ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–‡°‘¥§«“¡§ÿâ¡§à“„π‡™‘ß¿“√°‘®¢Õß√—∞
(Ù) ‰¡à¡’¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡°‘π§«“¡®”‡ªìπ
(ı) ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß¿“√°‘®¢Õß à«π√“™°“√„Àâ∑—πµàÕ ∂“π°“√≥å
(ˆ) ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–‰¥â√—∫°“√µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√
(˜) ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
À¡«¥ Ú
°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π
¡“µ√“ ˜ °“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õßª√–™“™π À¡“¬∂÷ß °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡º“ ÿ°·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’¢Õßª√–™“™π §«“¡ ß∫·≈–ª≈Õ¥¿—¬¢Õß
—ß§¡ à«π√«¡ µ≈Õ¥®πª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õßª√–‡∑»
¡“µ√“ ¯ „π°“√∫√‘À“√√“™°“√‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå ¢ÿ ¢Õßª√–™“™π «à π√“™°“√®–µâÕß¥”‡π‘π°“√
‚¥¬∂◊Õ«à“ª√–™“™π‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√∫√‘°“√®“°√—∞ ·≈–®–µâÕß¡’·π«∑“ß°“√∫√‘À“√√“™°“√
¥—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÷Ëß „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¿“√°‘®
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(Û) à«π√“™°“√µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√
µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë à«π√“™°“√°”Àπ¥¢÷Èπ ´÷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◊Ëπ„¥ ‡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«¬
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¡“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 —Ëß√“™°“√∑√“∫ „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‡√◊ËÕß„¥ „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√’
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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
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
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√–‡∫’¬∫ ”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
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¢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
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√“¬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
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¢âÕ ˆ „Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°ƒ…Æ’°“·≈– ”π—°‡≈¢“∏‘°“√π“¬°√—∞¡πµ√’
√à«¡°—πæ‘®“√≥“®—¥∑”·ºππ‘µ‘∫—≠≠—µ‘µ“¡¡“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‡∫°…“
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¢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) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี วาดวยการจัดทําแผน
การบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหมีคณะกรรมการจัดทําแผน
บริหารราชการแผนดินขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการและผูทรงคุณวุฒิอื่นที่นายกรัฐมนตรีกําหนดไมเกินสามคนเปนกรรมการ และใหรองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสัง คมแหง ชาติกํ าหนดเปน เลขานุการ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดเปนผูชวยเลขานุการ โดยใหมีหนาที่พิจารณาราง
แผนบริหารราชการแผนดินใหแลวเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายตอรัฐสภา และใหนําขอมูลตามขอ 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
แนวทางการทบทวนการกําหนดเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

แนวทางการกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
และตัวชี้วัดผลสาเร็จของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์นั้น กำร
วัดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
อื่น ตั้งอยู่บนพื้นฐำนว่ำผลกำรดำเนินงำนที่ดีต้องมำจำกกำรจัดทำแผนที่ดี
โดยให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ต้องเน้นควำมเชื่อมโยงจำก
นโยบำยรัฐบำลที่ถ่ำยทอดมำที่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำน และเป้ำหมำยผลผลิตระยะยำว ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่กำร
จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรและกำรก ำหนดกิ จ กรรม ท ำให้ ก ำรด ำเนิ น งำน มี
ควำมสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเนื่องกันทั้งระบบ และส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยระดับกระทรวง และระดับชำติ โดยสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำร ปัญหำ หรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้ำหมำยได้
กระบวนกำรจั ด ท ำงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ข องส่ ว น
รำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ ผ่ ำ นมำหลำยหน่ ว ยงำนยั ง
ด ำเนิ น กำรไม่ ส มบู ร ณ์ ต ำมระบบงบประมำณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงำนตำม
ยุทธศำสตร์ เช่น กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนยังไม่เชื่อมโยงจำก
นโยบำยรัฐบำล กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี และถ่ำยทอดสู่เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรหน่วยงำน และเป้ำหมำยผลผลิตระยะยำวได้อย่ำงแท้จริงนอกจำกนี้

๒

บำงผลผลิต ยังไม่ ส ำมำรถเชื่ อมโยงกับแผนกลยุท ธ์ของส่ วนรำชกำรไปยัง
ยุทธศำสตร์กระทรวงและยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งเป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง เป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริ ก ำรหน่ ว ยงำน และมี ตั ว ชี้ วั ด ผลส ำเร็ จ ที่
เชื่อมโยง ทุกระดับอย่ำงเป็นระบบได้ชัดเจน ประกอบกับข้อจำกัดของวงเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีในแต่ละปี จึงจำเป็นที่กระทรวง ส่วนรำชกำร
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และหน่ ว ยงำนอื่ น ต้ อ งพิ จ ำรณำทบทวนปรั บ ลด (Review)
งบประมำณที่ส่วนรำชกำรได้รับกำรจัดสรรในปีก่อนหน้ำ ทบทวน วำงแผน
และตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรชะลอหรื อ ยกเลิ ก หรื อ ปรั บลด (Redeploy)
ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่ วยของกิ จกรรม/รำยกำรเดิม และพิจำรณำวำงแผนและ
ตัดสินใจ เพื่อพิจำรณำกำหนดทำงเลือกต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกิจกรรมใหม่
(Replace) เพิ่ ม เป้ ำ หมำยหรื อ เพิ่ ม ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยต่ อ หน่ ว ย โดยน ำวงเงิ น
งบประมำณจำกกำรปรับลดงบประมำณภำยในกรอบวงเงินเดิมของแต่ละ
กระทรวง (Review/Redeploy) มำจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม ให้แก่งำน/
โครงกำร/กิจกรรม ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล/กระทรวง ที่มี
ลำดับควำมสำคัญจำเป็น เร่ งด่วน หน่วยงำนปฏิบัติมีศักยภำพและควำม
พร้อมในกำรดำเนินกำร
ดังนั้น สำนักงบประมำณร่วมกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่ ว ยงำนอื่ น ควรพิ จ ำรณำทบทวนกำรก ำหนดเป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริ ก ำร
กระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำรกิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ในระดับต่ำ ง ๆ ให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
รวมทั้ ง หำกมี ก ำรปรั บ ลด/เพิ่ ม งบประมำณในชั้ น กำรพิ จ ำรณำร่ ำ ง

๓

พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของรัฐสภำ ควรนำผลกำรปรับ
ลด/เพิ่มงบประมำณดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย เพื่อให้สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์งบประมำณได้อย่ำงถูกต้อง และสะท้อน
กำรด ำเนิ น งำนของแต่ ล ะกิ จ กรรม อย่ ำ งแท้ จ ริ ง โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ แนว
ทำงกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จที่จะใช้ประกอบคำขอตั้ง
งบประมำณ ปี พ.ศ.2560 ดังนี้
1. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
หมำยถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องกำรให้เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร
ระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์
ชำติ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่ำวจะเกิดขึ้นได้จำกผลสำเร็จของผลผลิตหรือโครงกำร
ของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจในสังกัดอย่ำงสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ทั้งนี้ ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้น
ใหม่ในระหว่ำงปีแล้วแต่กรณี
การกาหนดเป้าหมายการให้ บริ การกระทรวง (ผลลัพธ์) มี
องค์ประกอบดังนี้
1. แสดงผลประโยชน์ ที่ มี ต่ อ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ก ระทรวง
รับผิดชอบ และกระทรวงต้องกำร ให้เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร ซึ่งเกิดขึ้น

๔

จำกผลสำเร็จของเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ภำยใต้กำรกำกับของ
กระทรวงอย่ำงสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
2. ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยรัฐบำล และยุทธศำสตร์กำร
จัดสรรงบประมำณ
3. ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธกิ จ หรื อ ภำรกิ จ ของกระทรวงตำม
กฎหมำยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมนโยบำยรัฐบำลที่ได้รับมอบหมำย
4. สำมำรถถ่ำยทอดไปสู่ยุทธศำสตร์กระทรวง และเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรหน่วยงำน ได้อย่ำงชัดเจน
5. มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้ และมีควำม
เข้ำใจตรงกันระหว่ำงกระทรวงและส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์
2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
หมำยถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินงำนหรือเพื่อดำเนินกำร
จัดทำผลผลิต/โครงกำรตำมที่กำหนดของหน่วยงำนระดับกรม ซึ่งจะนำไปสู่
ควำมสำเร็จของเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง
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การกาหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) มีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. แสดงถึงผลสำเร็จ/ผลลัพธ์ จำกกำรนำส่งผลผลิต/โครงกำร
ของส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
2. แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรหรือ
พื้นที่เป้ำหมำย จำกกำรมีผลผลิต/โครงกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนอื่นที่รับผิดชอบ
3. ต้ อ งสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ เป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริ ก ำร
กระทรวง ที่ ต้ อ งก ำหนดให้ ส อดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์ กั บ เป้ ำ ประสงค์ เ ชิ ง
ยุ ท ธศำสตร์ ตำมแผนกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น นโยบำยรั ฐ บำล และ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ (ยกเว้น ส่วนรำชกำรในสังกัดสำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐ มนตรี กระทรวงหรื อ
ทบวง หน่วยงำนของรัฐสภำ หน่วยงำนของศำล และหน่วยงำนอิสระของรัฐ
อย่ำงน้อยต้องสอดคล้องและสั มพัน ธ์กั บเป้ำ ประสงค์เ ชิงยุท ธศำสตร์ ต ำม
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยรัฐบำล และยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณ)
4. ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธกิ จ หรื อ ภำรกิ จ ของส่ ว นรำชกำร
รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ ก ำหนดตำมกฎหมำยปรั บปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม กฎหมำยจัดตั้ ง กฎกระทรวงหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
นโยบำยรัฐบำลที่ได้รับมอบหมำย

๖

5. สำมำรถถ่ำยทอดพันธกิจหรือภำรกิจลงสู่กลยุทธ์หน่วยงำน
ผลผลิตและหรือโครงกำร กิจกรรมหลักได้อย่ำงชัดเจน
6. มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมสำมำรถวัดผลได้ และมีควำม
เข้ ำ ใจตรงกั น ภำยในส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิส ำหกิ จ และหน่ วยงำนอื่ น เพื่ อ ให้
สำมำรถปฏิบัติได้และอยู่ในระดับผลลัพธ์
3. ผลผลิต/โครงการ
3.1 ผลผลิต หมำยถึง ผลของกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม ซึ่ง
อำจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือกำรให้บริกำร (Service) ที่ดำเนินงำน
โดยหน่วยงำนของรัฐหรือกำรตอบคำถำมว่ำหน่วยงำนของรัฐจัดทำบริกำร
อะไร (What) ในฐำนะผู้จัดหำบริกำร (Service Provider) ตำมควำมต้องกำร
ของรัฐบำล ในฐำนะผู้ซื้อบริกำร (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของกำร
ให้ บ ริ ก ำรโดยตรง หรื อ โดยกำรใช้ วัต ถุ สิ่ ง ของและ/หรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง เพื่ อ
นำไปใช้ในกำรให้บ ริกำรองค์กรภำยนอกหน่ วยงำนหรือ ประชำชน โดยมี
ตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ ตำมที่
กำหนดไว้ในเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมหรือที่กำหนดขึ้นใหม่ใน
ระหว่ำงปีงบประมำณ
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การกาหนดผลผลิต มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) สินค้ำและบริกำรสำธำรณะที่ได้จำกกำรดำเนินงำนโดย
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ทั้งในรูปแบบของกำรให้บริกำร
โดยตรง หรือโดยกำรใช้ วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้ำงเพื่อนำไปใช้ในกำร
ให้บริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยภำยนอกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
อื่นนั้น
(2) ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน
(3) ต้ องสั มพั นธ์ กั บพั นธกิ จ หรื อ ภำรกิ จ ของส่ วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นที่กำหนดตำมกฎหมำยปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม กฎหมำยจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมำยอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบำย
รัฐบำลที่ได้รับมอบหมำย
(4) มีลักษณะเป็นรูปธรรมสำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนได้
ในเชิงปริมำณ คุณภำพ เวลำ และค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน
(5) ตอบสนองกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนอื่น และเป็นผลผลิตสุดท้ำย ในกระบวนกำรผลิต หรือกำรให้บริกำร
3.2 โครงการ หมำยถึง ผลงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอื่นที่จัดทำขึ้น โดยมีกำรกำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน และวงเงินงบประมำณที่แน่นอน เพื่อให้บริกำร ทั้งในรูปแบบของ
กำรให้บริกำรโดยตรง หรือโดยกำรใช้วัตถุสิ่งของหรื อสิ่งก่อสร้ำง เพื่อนำไป
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ให้ บ ริ ก ำรแก่ ป ระชำชน องค์ ก รภำยนอกส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
3.3 การกาหนดผลผลิ ตใหม่ข องส่ วนราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ
และหน่วยงานอื่น
3.3.1 ควรเป็นผลผลิตตำมพันธกิจหรือภำรกิจที่กำหนด
โดยกฎหมำยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตั้งกฎกระทรวง
กฎหมำยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ นโยบำยรั ฐ บำลที่ ไ ด้ รั บมอบหมำยของส่ ว น
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐ
3.3.2 หนึ่งผลผลิตสำมำรถอยู่ภำยใต้หนึ่งยุทธศำสตร์กำร
จั ด สรรงบประมำณเท่ ำ นั้ น แต่ ห นึ่ ง ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรจั ด สรรงบประมำณ
สำมำรถมีได้หลำยผลผลิต
3.3.3 กำรกำหนดค่ำใช้จ่ำยภำยใต้ผลผลิต ให้กำหนดไว้ที่
ผลผลิตของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นภำยใต้กระทรวง
4. การกาหนดกิจกรรม
4.1 กิจกรรมหลั ก หมำยถึง ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรนำส่ง
ผลผลิ ต และเป็ น กิ จ กรรมที่ ค วรสั ม พั น ธ์ กั บ กลยุ ท ธ์ ข องส่ ว นรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
4.2 กิจกรรมรอง หมำยถึง กิจกรรมในกำรจัดทำและส่งมอบ
ผลผลิ ต /บริ ก ำรระหว่ ำ งหน่ วยงำนภำยในส่ วนรำชกำร รั ฐ วิส ำหกิ จ และ
หน่วยงำนอื่น เพื่อสนับสนุนให้กำรดำเนินกำรกิจกรรมหลัก มีประสิทธิภำพ
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ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตำมหน่วยงำนรองที่ทำหน้ำที่สนับสนุนกิจกรรมหลัก
โดยตรง
4.3 กิจกรรมสนับสนุน หมำยถึง กิจกรรมอำนวยกำรภำยใน
ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นให้สำมำรถจัดทำและส่งมอบ
ผลผลิต/บริกำร โดยตรงแก่ผู้รับบริกำรภำยนอก ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตำม
หน่วยงำนสนับสนุนที่ทำหน้ำที่สนับสนุนโดยอ้อม
5. การกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ลักษณะของตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ดีควรประกอบด้วย
 สำมำรถวัดออกมำได้เป็นรูปธรรมมีควำมชัดเจน โดยมีกำร
ระบุเป็นตัวเลขอย่ำงชัดเจน
 สะท้อนให้เห็นควำมสำเร็จในกำรทำงำนอย่ำงแท้จริง และ
สำมำรถแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนได้
 เป็นที่เข้ำใจตรงกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย
 เชื่อมโยง สอดคล้อง สนั บสนุน พันธกิจ/นโยบำย/ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ในระดับต่ำงๆ ได้
 วั ด ได้ ถู ก ต้ อ งตำมระดั บ (เป้ ำ หมำย/ผลกระทบ/ผลลั พ ธ์ /
ผลผลิต) ที่ต้องกำรวัด
 มีควำมครอบคลุมทุกภำรกิจที่ต้องกำรวัดอย่ำงครบถ้วน
 ต้องมีควำมมั่นใจว่ำข้อมูลที่จะจัดเก็บ เป็นข้อมูลที่สำมำรถ
จัดเก็บได้จริงและเชื่อถือได้
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 ควำมสำเร็จในกำรวัด “อำจ” ต้องอ้ำงอิงกับมำตรฐำนของ
นำนำชำติได้
5.1 การกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง คือ กำรกำหนดตัวชี้ควำมสำเร็จ/ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนของ
กระทรวงตำมลักษณะตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ดี โดยแสดงให้เห็นถึงควำมสำเร็จที่
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับในเชิงปริมำณและหรือคุณภำพ และระยะเวลำในกำร
บรรลุ ผลสำเร็จ
5.2 การกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน คือ กำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จ/ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำน
ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นตำมลักษณะตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ที่ดี โดยแสดงให้เห็นถึงควำมสำเร็จที่กลุ่มเป้ำหมำย/พื้นที่ที่ดำเนินกำรได้รับ
ในเชิงปริมำณ และ/หรือคุณภำพ และระยะเวลำในกำรบรรลุผลสำเร็จ
5.3 การกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของผลผลิต/โครงการ เป็น
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของผลผลิต/โครงกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนอื่นตำมลักษณะตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ดี โดยดำเนินกำรตำมเป้ำหมำย
กำรให้บริกำรและสำมำรถติดตำม ตรวจสอบประเมินผลควำมสำเร็จจำกกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณได้ใน 4 มิติ คือ
(1) ปริมำณ หมำยถึง กำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรผลิต/
กำรดำเนินโครงกำรด้ำนปริมำณ โดยกำหนดในรูปของสิ่งที่สำมำรถวัดได้ด้วย
เชิงปริมำณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสำมำรถ แสดงควำมก้ำวหน้ำใน
กำรดำเนินงำนได้
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(2) คุณภำพ หมำยถึง กำรกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพของ
ผลผลิต/โครงกำร โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่
(2.1) คุ ณภำพของผลผลิ ต หรื อ สิ่ ง ของที่ ให้ บริ ก ำร/
โครงกำรนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
อื่นกำหนดไว้หรือไม่
(2.2) คุ ณ ภำพของวิ ธี ก ำรน ำส่ ง ผลผลิ ต หรื อ วิ ธี ก ำร
ให้บริกำร/กำรดำเนินโครงกำร ได้แก่ กำรวัดควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย
ที่มีต่อกระบวนกำรผลิต
(3) ระยะเวลำ หมำยถึง ระยะเวลำที่กำหนดในกระบวนกำร
ผลิต/กำรดำเนินโครงกำรเพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงกำร
(4) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย/ต้ น ทุ น หมำยถึ ง ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยหรื อ ต้ น ทุ น
ผลผลิต/โครงกำร
5.4 แนวทางการก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของผลผลิ ต
นอกจำกกำรกำหนดตัว ชี้วัด ผลสำเร็ จ ของผลผลิ ต/โครงกำรตำมลักษณะ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ดี โดยดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรระดับต่ำง ๆ
และสำมำรถติ ด ตำม ตรวจสอบประเมิ น ผลควำมส ำเร็ จ จำกกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณได้ ใ น 4 มิ ติ ไ ด้ แ ล้ วนั้ น ในแต่ ล ะปีส ถำนกำรณ์ท ำงเศรษฐกิ จ
กำรเมือง และสังคมของประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของผลผลิตซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของผลงำนได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมที่สุดสำมำรถสะท้อนให้เห็น ถึงควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
และเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ำรพั ฒ นำประเทศได้ จึ ง เห็ น สมควรที่ ส่ ว นรำชกำร
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รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น จะมีกำรทบทวนตัวชี้วัดผลสำเร็จของผลผลิต
อย่ำงสม่ำเสมอโดยตอบคำถำมให้ได้ตำมแนวทำง ดังต่อไปนี้
5.4.1 ทบทวนความเชื่อมโยงและคุณภาพของตั วชี้วัด
ผลสาเร็จของผลผลิต
 ตัวชี้วัดฯ ผลผลิตที่หน่วยงำนกำหนดในปัจจุบัน
สำมำรถชี้ให้เห็นจุดสำคัญจำกกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนได้หรือไม่ อย่ำงไร
 หน่วยงำนกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จที่มีควำม
เชื่อมโยงกับกำรเพิ่มขึ้น และลดลงของงบประมำณ
หรือไม่
 หน่วยงำนกำหนดตัวชี้วัดฯ ผลผลิตที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ และควำมต้องกำรของประเทศ
อย่ำงไร
 หน่วยงำนมีกำรปรับปรุงตัวชี้วัดฯ ผลผลิต (เดิม/ปี
ที่ผ่ำนมำ) หรือไม่
5.4.2 ติดตามประสิทธิภาพและความประหยัดของผลผลิต
 กำรนำส่งผลผลิตของหน่วยงำนในแต่ละ
กระบวนกำรมีประสิทธิภำพอย่ำงไร
 หน่วยงำนใช้งบประมำณในแต่ละกระบวนกำรให้
เกิดควำมคุ้มค่ำอย่ำงไร
 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในแต่ละกระบวนกำร
โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มอย่ำงไร
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หรือสำมำรถเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกันได้หรือไม่
5.4.3 ติดตามประสิทธิผลของผลผลิต
 ผลผลิตซึ่งหน่วยงำนได้รับมีขีดควำมสำมำรถหรือ
คุณภำพหรือมำตรฐำนอย่ำงไร
 ผลผลิตซึ่งหน่วยงำนได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่ำนมำ มีแนวโน้มอย่ำงไร หรือมีขีดควำมสำมำรถ
หรือคุณภำพ หรือมำตรฐำนที่ดีขึ้นอย่ำงไร
5.4.4 ติดตามความคุ้มค่าของผลผลิต
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำเชิงงบประมำณของ
ผลผลิต โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้ม
อย่ำงไร หรือเปรียบเทียบกับผลผลิตของหน่วยงำน
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันได้หรือไม่

๑๔

รูปแบบการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติมายังกิจกรรมและงบประมาณ
ของส่วนราชการระดับกรม
คาอธิบาย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศำสตร์ชำติ(ของ
รัฐบำล)
เป้ำประสงค์เชิง
ระบุข้อควำมเป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์(ของรัฐบำล) และเป้ำหมำยที่แสดงผล
ประโยชน์ที่มีต่อประเทศ
ในภำพรวม

กลยุทธ์หลักยุทธศำสตร์ ระบุข้อควำมกลยุทธ์
ชำติ
ระดับรัฐบำลที่มีต่อกลุ่ม
สังคมในประเทศ (หรือที่
มีต่อพื้นที่อนุรักษ์ หรือที่
มีต่อรัฐบำล)

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ระบุตัวชี้วัดผลสำเร็จ
เป้ำประสงค์และ
เป้ำหมำยที่แสดงผล
ประโยชน์ที่มีต่อประเทศ
ในภำพรวมในเชิง
ปริมำณและ/หรือ
เชิงคุณภำพเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณที่กำหนด

๑๕

2. แผนปฏิบัติราชการ
4 ปี ของกระทรวง
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
ของกระทรวง

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
ของกรม

ระบุข้อควำมผลลัพธ์
ระดับกระทรวงที่แสดง
ผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่ม
สังคมในประเทศเฉพำะ
ส่วนที่กระทรวงนั้น
รับผิดชอบ (หรือที่มีต่อ
พื้นที่อนุรักษ์ หรือที่มีต่อ
กระทรวง)

ระบุตัวชี้วัดผลสำเร็จของ
ผลลัพธ์ (Outcome
Indicators) ระดับ
กระทรวง ที่แสดง
ผลประโยชน์
ที่มีต่อกลุ่มสังคม ในเชิง
ปริมำณ และ/หรือเชิง
คุณภำพเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมำณที่กำหนด
ระบุข้อควำมผลลัพธ์
ระบุตัวชี้วัดผลสำเร็จของ
ระดับกรมที่แสดง
ผลลัพธ์ (Outcome
ผลประโยชน์ที่มีต่อ
Indicators) ระดับกรม
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะส่วน ที่แสดงผลประโยชน์ที่มี
ที่กรมนั้นรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มเป้ำหมำยในเชิง
ปริมำณ
และ/หรือเชิงคุณภำพ
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ
ที่กำหนด

๑๖

กลยุทธ์ของกรม

ผลผลิตของกรม

กิจกรรมของผลผลิต

คาอธิบาย
ระบุข้อควำมกลยุทธ์
ระดับกรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะส่วน
ที่กรมนั้นรับผิดชอบ
ระบุข้อควำมผลผลิต
ระดับกรมที่แสดงผลผลิต
ที่เกิดจำกกระบวนกำร
จัดทำกิจกรรมของกรม

ระบุข้อควำมกิจกรรม
ใหม่แต่ละผลผลิต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ระดับตัวชี้วัดฯ ผลผลิต
(Outcome Indicators)
ระดับกรมที่แสดงผลผลิต
ที่เกิดจำกกระบวนกำร
จัดทำกิจกรรมใน 4 มิติ
(เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน เชิงเวลำ
และเชิงต้นทุนหรือ
ค่ำใช้จ่ำย)
ระบุตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ระดับกิจกรรม(Process
Indicators) ที่แสดง
ปริมำณงำนของกิจกรรม
ในแต่ละผลผลิตที่เกิด

๑๗

งบประมำณของแต่ละ
ผลผลิต

จำกกระบวนกำรจัดทำ
กิจกรรม
ระบุค่ำใช้จ่ำยของแต่ละ
ผลผลิตที่คำนวณจำก
ต้นทุนต่อผลผลิตในกรณี
ที่ใช้ Output Based
Costing หรือระบุ
ค่ำใช้จ่ำยรวมของแต่ละ
ผลผลิตที่คำนวณจำก
ค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยของ
ปริมำณงำนแต่ละ
กิจกรรม

๑๘

ตัวอย่าง
การกาหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ข้ อ สั ง เกตของกรรมำธิก ำรวิส ำมั ญ พิ จ ำรณำร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชำติได้กล่ำวว่ำ กรมรำชทัณฑ์ มีกำรกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จเชิงปริมำณ
ที่ดี ชัดเจน วัดได้ เช่น ผู้ต้องขัง 190,000 คน ตัวชี้วัดผลสำเร็จเชิงคุณภำพ
ผู้ต้องขังได้รับกำรฟื้นฟู เป็นเป้ำหมำยของตัวชี้วัดผลสำเร็จที่จับต้องได้ แสดง
ถึงกำรนำไปสู่เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร และเป็นงำนในหน้ำที่ แต่เป้ำหมำย
ของตัวชี้วัดผลสำเร็จยังกำหนดไว้ต่ำไป

๑๙

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและตัวชี้วัดผลสาเร็จ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
เอำชนะยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน
เชิงปริมำณ : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพ
ยำเสพติดผ่ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
อย่ำงน้อยปีละ 15,000 คน
เชิงคุณภำพ : ผู้ต้องขังที่ผ่ำนกำร
บำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพที่ได้รับกำร
ปล่อยตัว ไม่กลับมำกระทำผิดซ้ำใน
คดียำเสพติด ภำยใน 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 20
คืนคนดีสู่สังคม
เชิงปริมำณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในควำม
ควบคุม ดูแล 190,200 คน
เชิงคุณภำพ : ผู้ต้องขังมีอัตรำ
กระทำควำมผิดซ้ำไม่เกินร้อยละ 16

๒๐

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้ อ สั ง เกตของกรรมำธิก ำรวิส ำมั ญ พิ จ ำรณำร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2559 สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชำติได้แสดงควำมชื่นชมกรมชลประทำน ในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร มีควำมง่ำยต่อกำรวัดผล และพิจำรณำงบประมำณ
ถือว่ำเป็นตัวอย่ำงที่ดี
วิสัยทัศน์ กรมชลประทำนเป็นองค์กรนำด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ำและ
บริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร
พันธกิจ 1. พัฒนำแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทำนตำมศักยภำพของ
ลุ่มน้ำ
2. บริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำรให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็น
ธรรม
3. ดำเนินกำรป้องกันและบรรเทำภัยอันเกิดจำกน้ำตำมภำรกิจ
อย่ำงเหมำะสม
4. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำแหล่งน้ำและ
กำรบริหำรจัดกำรน้ำ

๒๑

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและตัวชี้วัดผลสาเร็จ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ป ริ ม ำ ณ น้ ำ เ ก็ บ กั ก แ ล ะ พื้ น ที่
ชลประทำนเพิ่มขึ้น
ควำมสู ญ เสี ย ที่ ล ดลง อั น เนื่ อ งจำก
ภัยอันเกิดจำกน้ำ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จเชิงปริมาณ
จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่เพิ่มขึ้นเป็น
309,475 ไร่
จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทำ
ปัญหำน้ำท่วมพื้นที่กำรเกษตรและ
พื้นที่ในเขตชุมชนเมือง 83.20
ตำรำงกิโลเมตร
มีกำรวำงแผนและดำเนินกำรบริหำร จำนวนพื้นที่ชลประทำนที่บริหำร
จัดกำรน้ำ
จัดกำรน้ำ 24.78 ล้ำนไร่

๒๒

ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดผลสาเร็จระดับผลลัพธ์ และ ผลกระทบระดับชาติ

๒๓

1. ด้านความมั่นคง
ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
1. กำรเตรียมกำลังและใช้
ผลลัพธ์
กำลัง
2. กำรรักษำควำมปลอดภัย ผลลัพธ์
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ระดับควำมพร้อมรบของกองทัพ
ร้อยละของอัตรำกำรเกิด
อำชญำกรรม
จำนวนกรณีฆำตกรรมโดยเจตนำ
(กรณีต่อประชำกร 100,000 คน)
สัดส่วนคดีอำชญำกรรมและคดียำ
เสพติดต่อประชำกร (คดี/พันคน)
ประสิทธิภำพของกำรใช้ข้อ
กฎหมำยในกำรระงับข้อพิพำท
ควำมเป็นอิสระของระบบศำล
ยุติธรรม
ควำมรวดเร็วของกำรพิจำรณำคดี
ควำม (เรื่อง/ปี)
ประสิทธิภำพกำรบังคับคดี
(เรื่อง/ปี)

๒๔

ภารกิจการดาเนินงาน
3. กำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้

ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ ระดับควำมพร้อมรบของกองทัพ

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ร้อยละของอัตรำกำรเกิด
อำชญำกรรม
จำนวนกรณีฆำตกรรมโดยเจตนำ
(กรณีต่อประชำกร 100,000 คน)
สัดส่วนคดีอำชญำกรรมและคดียำ
เสพติดต่อประชำกร (คดี/พันคน)
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนภำครัฐ
(ครั้งต่อประชำกรแสนคน)
ร้อยละของหมู่บ้ำนในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ที่ผ่ำนเกณฑ์หมู่บ้ำน
ปลอดภัย

๒๕

2. ด้านเศรษฐกิจ
ภารกิจการดาเนินงาน
1. กำรส่งเสริมกำรลงทุน

ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ ร้อยละอัตรำกำรขยำยตัวของกำร
ลงทุนภำคเอกชน
ผลลัพธ์ มูลค่ำกำรผลิตของ SMEs
(อัตรำส่วน SME GDP ต่อ GDP
ทั้งหมด) ทั้งในภำพรวม
และรำยสำขำอุตสำหกรรม
ผลลัพธ์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ
2. กำรจัดเก็บรำยได้
ผลลัพธ์ ร้อยละของอัตรำภำษีรวม
ผลลัพธ์ จำนวนชั่วโมงต่อปีที่ต้องใช้ในกำร
ยื่นแบบและชำระภำษี
ผลลัพธ์ จำนวนครั้งต่อปีในกำรยื่นแบบ
และชำระภำษี
3. กำรพัฒนำโครงข่ำยทำง
ผลลัพธ์ ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำต่อ
หลวง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ คุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนใน
ภำพรวม(คะแนน)

๒๖

ภารกิจการดาเนินงาน

ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ คุณภำพของถนน (คะแนน)
ผลลัพธ์ คุณภำพพื้นฐำนของระบบทำง
รถไฟ (คะแนน)
ผลลัพธ์ คุณภำพพื้นฐำนของท่ำเรือ
(คะแนน)
ผลลัพธ์ คุณภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนของกำร
ขนส่งทำงอำกำศ (คะแนน)
4. กำรจัดกำรน้ำ
ผลลัพธ์ ระดับคุณภำพน้ำ (ออกซิเจน
ชลประทำน
ละลำยน้ำ (DO) ควำมสกปรกใน
รูปสำรอินทรีย์ (BOD) โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด (TCB) ฟคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (FCB) และ
แอมโมเนีย (NH3) มิลลิกรัม/ลิตร
ผลลัพธ์ น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่ใช้ต่อ
ปริมำณน้ำใช้ในกำรอุปโภคบริโภค
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ แหล่งน้ำที่มีคุณภำพน้ำอยู่ใน
เกณฑ์ดี(ร้อยละ)
5. กำรพัฒนำมำตรฐำน
ผลลัพธ์ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรำยได้จำก
บริกำรและแหล่งท่องเที่ยว
กำรท่องเที่ยว

๒๗

ภารกิจการดาเนินงาน

ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน(in-bound)
ผลลัพธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ไป
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้ำน (outbound)
ผลลัพธ์ จำนวนผู้ประกอบกำรที่มีกิจกรรม
หรือดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อน
บ้ำน
ผลลัพธ์ สัดส่วนกำรขยำยตลำดที่เพิ่มขึ้น
ของสินค้ำ
และบริกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(ร้อยละ)
ผลกระทบ กำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ(ร้อยละ/ปี)
ผลกระทบ กำรเติบโตของผลผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดของจังหวัดสำคัญ (ร้อย
ละ/ปี)
ผลกระทบ มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศต่อหัวประชำกร
(บำท/คน)

๒๘

ภารกิจการดาเนินงาน

ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลกระทบ อัตรำส่วนหนี้สินต่อรำยได้มวลรวม
ประชำชำติ (ร้อยละ)
ผลกระทบ อัตรำเงินเฟ้อ (ร้อยละ/ปี)
ผลกระทบ ผลกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของประเทศ
ผลกระทบ ดัชนีสวัสดิกำรทำงเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน (บำท)
ผลกระทบ สัดส่วนกำรนำเข้ำสินค้ำเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคต่อผลิต
ภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)
ผลกระทบ สัดส่วนหนี้ต่ำงประเทศระยะสั้น
ต่อเงินสำรองระหว่ำงประเทศ
ผลกระทบ

สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ

ผลกระทบ

สัมประสิทธิ์กำกระจำยรำยได้ (0
ถึง 1)

๒๙

3. ด้านสังคม
ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. กำรผลิตผู้สำเร็จ
ผลลัพธ์ อัตรำกำรเข้ำศึกษำระดับประถมศึกษำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(เปอร์เซ็นต์)
ผลลัพธ์ อัตรำกำรเข้ำศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนในวิชำหลักของ
นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6
(คะแนน)
ผลลัพธ์ ผลคะแนนกำรทดสอบ PISA และ
TIMSS (คะแนน)
2. กำรผลิตผู้สำเร็จ
ผลลัพธ์ ข้อมูลตัวชี้วัดผลสำเร็จอ้ำงอิงระดับ
กำรศึกษำระดับ
นำนำชำติและระดับชำติ (ผลิตภำพ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
แรงงำน + อัตรำกำรว่ำงงำน) (บำท/
และประกำศนียบัตร
คน/ปี)
วิชำชีพชั้นสูง
ผลลัพธ์ อัตรำกำรว่ำงงำน (ภำพรวมและรำย
อุตสำหกรรม) (ร้อยละ(คน))
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลลัพธ์ อัตรำกำรเข้ำศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
(เปอร์เซ็นต์)

๓๐

ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ ควำมสำมำรถในกำรได้งำนทำของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(เดือน/บำทต่อเดือน/ร้อยละ)
ผลลัพธ์ สัดส่วนกำรรู้หนังสือของผู้ใหญ่
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ จำนวนปีเฉลี่ยที่ได้รับกำรศึกษำของ
ประชำชน
4. กำรพัฒนำศักยภำพ
ผลลัพธ์ ผลิตภำพแรงงำน (ภำพรวมและรำย
ฝีมือแรงงำนทั้งระบบ
อุตสำหกรรม) บำท/คน/ปี
3. ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลลัพธ์ อัตรำกำรเข้ำศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
(เปอร์เซ็นต์)
ผลลัพธ์ ควำมสำมำรถในกำรได้งำนทำของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(เดือน/บำทต่อเดือน/ร้อยละ)
ผลลัพธ์ สัดส่วนกำรรู้หนังสือของผู้ใหญ่
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ จำนวนปีเฉลี่ยที่ได้รับกำรศึกษำของ
ประชำชน
4. กำรพัฒนำศักยภำพ
ผลลัพธ์ ผลิตภำพแรงงำน(ภำพรวมและรำย
ฝีมือแรงงำนทั้งระบบ
อุตสำหกรรม) บำท/คน/ปี

๓๑

ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ อัตรำกำรว่ำงำน (ภำพรวมและรำย
อุตสำหกรรม) ร้อยละ (คน)
5. กำรบริกำรสุขภำพ
ผลลัพธ์ อัตรำกำรตำยของทำรก (รำย)
ที่มีคุณภำพมำตรฐำน
ผลลัพธ์ อัตรำกำรตำยเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี
(รำย)
ผลลัพธ์ ภำวะแคระแกรนและน้ำหนักต่ำกว่ำ
เกณฑ์ในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5ปี (ร้อยละ)
ผลลัพธ์ ช่วงชีวิตที่สุขภำพไม่แข็งแรง (ปี)
ผลลัพธ์ ภำวะอ้วนในประชำกรวัยผู้ใหญ่
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ สัดส่วนประชำกรเด็กที่น้ำหนักเกินและ
อยู่ในภำวะอ้วน
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ ร้อยละของประชำกรเด็กที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค
ผลกระทบ ดรรชนีควำมอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ สัดส่วนประชำกรในเมืองที่อำศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด

๓๒

ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ ภำวะโภชนำกำรในเด็ก
ผลลัพธ์ อัตรำกำรป่วยด้วยโรคหลัก
(เอดส์ มำลำเรีย วัณโรค)
ผลลัพธ์ ควำมชุกของกำรใช้ยำสูบ
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย
(รำย/100,000 คน)
ผลลัพธ์ อัตรำเจริญพันธ์รวม (คน)
ผลลัพธ์ อำยุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี)
ผลลัพธ์ อัตรำกำรป่วยและสัดส่วนประชำกรที่มี
หลักประกันสุขภำพ (ครั้ง/คน/ปี)
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ ควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำก
ภัยพิบัติ (ร้อยละ)
ผลลัพธ์ คุณภำพของกำรบริกำรสุขภำพ
(คะแนน)
ผลลัพธ์ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ (ร้อยละ)
ผลลัพธ์ สัดส่วนของประชำกรที่ใช้ส้วมกำจัดสิ่ง
ขับถ่ำยอย่ำงถูกสุขลักษณะ

๓๓

ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึงระบบ
บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
ผลลัพธ์ กำรเข้ำถึงน้ำดื่มสะอำดของประชำกร
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ กำรเข้ำถึงแหล่งน้ำดื่มสะอำด
และกำรมีสุขอนำมัย (ร้อยละ)
6. กำรอนุรักษ์มรดก
ผลลัพธ์ อัตรำส่วนมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของ
ทำงศิลปวัฒนธรรมของ
กิจกรรมทำงวัฒนธรรมต่อมูลค่ำ
ชำติได้รับกำรอนุรักษ์
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
ผลลัพธ์ ระดับควำมสำเร็จของกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ และสืบสำน
วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด
(คะแนน 1 - 5)
ผลลัพธ์ ร้อยละของชุมชนที่มีกำรอนุรักษ์และ
สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น

๓๔

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. กำรบริหำรจัดกำร
ผลลัพธ์ อัตรำกำรเพิ่มขึ้น/ลดลงของป่ำ ตรม.
พื้นที่ป่ำไม้ และป่ำ
อนุรักษ์
ผลลัพธ์ พื้นที่ป่ำภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่
ยั่งยืน ตรม.
ผลลัพธ์ สัดส่วนพื้นที่ป่ำไม้ต่อพื้นที่ประเทศ
ผลลัพธ์ ฝุ่นละอองในอำกำศ
(มก./ลบ.ม.)
ผลกระทบ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กิโลกรัม
ของคำร์บอนต่อหัวประชำกร และ
กิโลกรัม
ของคำร์บอนต่อเหรียญสหรัฐ
ผลลัพธ์ อัตรำขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรำยที่
ได้รับกำรกำจัดอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล
(ปริมำณตัน/วัน)
ผลลัพธ์ กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
(กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี)
ผลลัพธ์ อัตรำกำรเพิ่มขึ้น/ลดลงของกำรกัด
เซำะชำยฝั่ง กิโลเมตร

๓๕

ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
พื้นที่คุ้มครองทำงทะเล ตรม.
สัดส่วนป่ำชำยเลน (ร้อยละต่อปี)
พื้นที่ที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเกษตร (ไร่)
กำรีไซเคิลขยะในครัวเรือน (ล้ำนตัน)
ของเสียอันตรำยที่ได้รับกำรบำบัด
อย่ำงถูกต้อง(ร้อยละ)
กำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (ร้อยละ)
กำรใช้พลังงำนหมุนเวียน
(ร้อยละ)

๓๖

5. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. กำรส่งเสริมและ
ผลลัพธ์ สัดส่วนกำรใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
สนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
ผลลัพธ์ จำนวนกำรจดทะเบียนเชื่อมต่อ
สัญญำณอินเทอร์เน็ต/ประชำกร
100 คน
ผลลัพธ์ กำรใช้โทรศัพท์มือถือ/ต่อประชำกร
100 คน
ผลลัพธ์ ปริมำณกำรรับและกำรส่ง
อินเทอร์เน็ต (kb/s คน)
ผลกระทบ จำนวนกำรจดทะเบียนเชื่อมต่อ
สัญญำณ อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ /
ประชำกร 100 คน
ผลลัพธ์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำเทคโนโลยีขั้น
สูงของภำครัฐ (คะแนน)
2. กำรวิจัยและพัฒนำ
ผลลัพธ์ คุณภำพของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
(คะแนน)
เทคโนโลยี

๓๗

ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ผลลัพธ์ กำรลงทุนด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ
(ร้อยละ)
ผลลัพธ์ กำรใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ภำคเอกชน
ผลลัพธ์ ควำมร่วมมือด้ำนวิจัยและพัฒนำ
ระหว่ำงภำคอุตสำ
หกรรมและสถำนศึกษำ (คะแนน)
ผลลัพธ์ จำนวนสิทธิบัตรที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย(รำย)
ผลลัพธ์ จำนวนสิทธิบัตรของคนไทยที่จด
ทะเบียนในประเทศหลัก (รำย)

๓๘

6. ด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. กำรส่งเสริควำมสัมพันธ์
ผลลัพธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวจำกประเทศ
ระหว่ำงประเทศไทยกับ
เพื่อนบ้ำน
ประเทศต่ำง ๆ ในกรอบ
(in-bound)
ทวิภำคี
ผลลัพธ์ จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ไป
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้ำน (outbound)
ผลลัพธ์ จำนวนผู้ประกอบกำรที่มีกิจกรรม
หรือดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อน
บ้ำน
ผลลัพธ์ สัดส่วนกำรขยำยตลำดที่เพิ่มขึ้น
ของสินค้ำและบริกำรกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน (ร้อยละ)
ผลลัพธ์ ระดับควำมสำเร็จของกำรจัด
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
ผลลัพธ์ จังหวัดที่มีช่องทำงผ่ำนแดนมี
กิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้ำน
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7. ด้านการบริหารจัดการ
ภารกิจการดาเนินงาน ระดับตัวชี้วัด
1. กำรกำหนดนโยบำย
ผลลัพธ์
ยุทธศำสตร์และแผน
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
ผลผลิต

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ควำมโปร่งใสของนโยบำยภำครัฐ
(คะแนน)
ร้อยละของประชำกรที่จ่ำยสินบน
ดัชนีวัดกำรคอร์รัปชัน่ (คะแนน)
ร้อยละผู้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สัดส่วนของหญิงและชำยที่เป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่น
โครงกำรสำธำรณะที่ผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน (ร้อยละ)

แหล่งข้อมูล : แนวทำง/หลักเกณฑ์กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณมิติยุทธศำสตร์กระทรวง (Function)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557

๔๐

แบบฟอร์ม
แนวทางการกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
และตัวชี้วัดผลสาเร็จของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น

๔๑

แนวทางการกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
กระทรวง/กรม…………………………………………
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์……………………………………………………………………
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ…………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………...………..……
...…..……………..…………………………………………………………………………………….
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง..........................................…………….……..…
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………………....................
.........................................................................................................................
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน………………………………………………………..….
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ……………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………….………….......
…………………………………………………………………………………………..…………......
ผลผลิต………………………………………………………………………………….…………....
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ตัวชี้วัดผลสำเร็จ…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………
1.
การทบทวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ
1.1
การทบทวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
(1) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงที่กำหนดมีควำมสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับ
 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 เป้ำหมำยตำมนโยบำยรัฐบำล
 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ.
2559
 อื่น ๆ ระบุ.................................................................................
(2) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงที่กำหนดมีควำมสัมพันธ์กับ
 พันธกิจหรือภำรกิจของกระทรวงที่กำหนดตำมกฎหมำย
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตั้ง กฎกระทรวง
 กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง(ระบุ)..................................…………......
 นโยบำยรัฐบำลที่ได้รับมอบหมำย
 อื่น ๆ ระบุ ...............................................................................

๔๓

(3) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงที่กำหนดสำมำรถถ่ำยทอดลงสู่
 ยุทธศำสตร์กระทรวง
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
 อื่น ๆ ระบุ ...............................................................................
(4) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงที่กำหนดอยู่ในระดับ
 ผลกระทบ (Impact) คือ ประโยชน์อื่นหรือผลที่ได้รับอื่น ๆ
นอกเหนือจำกผลลัพธ์ (ทั้งเชิงบวกและลบ)
 ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประโยชน์ทำงตรงที่เกิดจำก ผลผลิต
 ผลผลิต (Output) คือ สินค้ำและบริกำรสำธำรณะที่ได้จำกกำร
ดำเนินงำนของ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น ทั้งใน
รูปแบบของกำรให้บริกำรโดยตรงหรือโดยกำรใช้วัตถุสิ่งของและ
หรือสิ่งก่อสร้ำงเพื่อนำไปใช้ในกำรให้บริกำรต่อกลุ่ มเป้ำหมำย
ภำยนอกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 กิจกรรม (Activity) คือ วิธีกำรดำเนินกำร/กระบวนกำร
 อื่น ๆ ระบุ ...............................................................................
(5) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้
 แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่กระทรวงรับผิดชอบ
และกระทรวงต้องกำรให้เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร
 เกิดจำกผลสำเร็จของเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ภำยใต้กำรกำกับของกระทรวงอย่ำงสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
 มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๔๔

 สำมำรถวัดผลได้
 มี ค วำมเข้ ำ ใจตรงกั น ระหว่ ำ งกระทรวงและส่ ว นรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้
 อื่น ๆ ระบุ ................................................................................
สรุ ป ผลการทบทวนและก าหนดเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง /
ข้อเสนอแนะ
 ผลกำรทบทวน .........................................................................
.........................................................................................................................
 ผลกำรกำหนด .........................................................................
.........................................................................................................................
1.2 การทบทวนตัวชี้วัดผลสาเร็จเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
(1) ตั ว ชี้ วั ด ผลส ำเร็ จ เป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริ ก ำรกระทรวงที่ ก ำหนดมี
คุณลักษณะ ดังนี้
 เป็นรูปธรรมและวัดได้
 สำมำรถอ้ำงอิงกับมำตรฐำนนำนำชำติได้
 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่ดี
 เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลสำเร็จระดับต่ำง ๆ ได้
 ข้อมูลที่จัดเก็บมีควำมเชื่อถือได้
 อื่น ๆ ระบุ ….........................................................................................
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(2) ตัวชี้วัดผลสำเร็จเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง สำมำรถแสดงให้เห็น
ถึงควำมสำเร็จ ดังนี้
 เชิงปริมำณ
 เชิงคุณภำพ
 ระยะเวลำในกำรบรรลุผลสำเร็จ  กลุ่มเป้ำหมำย
 พื้นที่ดำเนินกำร
 อื่น ๆ ระบุ....................................................................................
สรุปผลการทบทวนและกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง /ข้อเสนอแนะ
 ผลกำรทบทวน .........................................................................
.........................................................................................................................
 ผลกำรกำหนด .........................................................................
.........................................................................................................................
2. การกาหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและตัวชี้วัดผลสาเร็จ
2.1 การทบทวนเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(1) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่กำหนดมีควำมสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับ
 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ตำมแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
 เป้ำหมำยตำมนโยบำยรัฐบำล
 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ปี พ.ศ. 2559
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง
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 อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................
(2) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่กำหนดมีควำมสัมพันธ์กับ
 พันธกิจหรือภำรกิจของหน่วยงำนที่กำหนดตำมกฎหมำยปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม กฎหมำยจัดตั้ง กฎกระทรวง
 กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง(ระบุ).......................................................
 นโยบำยรัฐบำลที่ได้รับมอบหมำย
 อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................
(3) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่กำหนดสำมำรถถ่ำยทอดพันธกิจ
หรือภำรกิจลงสู่
 กลยุทธ์ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 ผลผลิต/โครงกำร
 กิจกรรม
 อื่น ๆ ระบุ ..................................................................................
(4) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนที่กำหนดอยู่ในระดับ
 ผลกระทบ (Impact) คือ ประโยชน์อื่นหรือผลที่ได้รับอื่น ๆ
นอกเหนือจำกผลลัพธ์ (ทั้งเชิงบวกและลบ)
 ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประโยชน์ทำงตรงที่เกิดจำกผลผลิต
 ผลผลิต (Output) คือ สินค้ำและบริกำรสำธำรณะที่ได้จำกกำร
ดำเนินงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ ทั้งในรูปแบบของกำร ให้บริกำรโดยตรงหรือโดยกำร
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ใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้ำงเพื่อนำไปใช้ในกำรให้บริกำร
ต่อกลุ่มเป้ำหมำยภำยนอกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนอื่น
 กิจกรรม (Activity) คือ วิธีกำรดำเนินกำร/กระบวนกำร
 อื่น ๆ ระบุ ..................................................................................
(5) เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน (ผลลัพธ์) ที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้
 แสดงถึงผลสำเร็จ/ผลลัพธ์จำกกำรนำส่งผลผลิต/โครงกำรของ
ส่วน รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรหรือพื้นที่
เป้ำหมำย
 มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม
 สำมำรถวัดผลได้
 มีควำมเข้ำใจตรงกันภำยในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
อื่น เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติได้
 อื่น ๆ ระบุ ..................................................................................
สรุ ป ผลการทบทวนและก าหนดเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน/
ข้อเสนอแนะ
 ผลกำรทบทวน ...........................................................................
.........................................................................................................................
 ผลกำรกำหนด ...........................................................................
.........................................................................................................................
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2.2 การทบทวนตัวชี้วัดผลสาเร็จเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
(1) ตั วชี้ วั ดผลส ำเร็ จ เป้ ำ หมำยกำรให้ บริ ก ำรหน่ วยงำนที่ ก ำหนดมี
คุณลักษณะ ดังนี้
 เป็นรูปธรรมและวัดได้
 สำมำรถอ้ำงอิงกับมำตรฐำนนำนำชำติได้
 มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่ดี
 เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลสำเร็จระดับต่ำง ๆ ได้
 ข้อมูลที่จัดเก็บมีควำมเชื่อถือได้
 อื่น ๆ ระบุ....................................................................................
(2) ตัวชี้วัดผลสำเร็จเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนสำมำรถแสดงให้
เห็นถึงควำมสำเร็จ ดังนี้
 เชิงปริมำณ
 เชิงคุณภำพ
 ระยะเวลำในกำรบรรลุผลสำเร็จ
 กลุ่มเป้ำหมำย
 พื้นที่ดำเนินกำร
 อื่น ๆ ระบุ....................................................................................
สรุปผลการทบทวนและกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จ เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน/ข้อเสนอแนะ
 ผลกำรทบทวน .......................................................................................
.........................................................................................................................
 ผลกำรกำหนด .........................................................................................
.........................................................................................................................
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3. การกาหนดผลผลิตและตัวชี้วัดผลสาเร็จ
3.1 การทบทวนผลผลิต
(1) ผลผลิตที่กำหนดมีควำมสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
 อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................
(2) ผลผลิตที่กำหนดมีควำมสัมพันธ์กับ
 พันธกิจหรือภำรกิจของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำน
อื่น ที่กำหนดตำมกฎหมำยปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
กฎหมำยจัดตั้ง กฎกระทรวง
 กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง (ระบุ) ......................................................
 นโยบำยรัฐบำลที่ได้รับมอบหมำย
 อื่น ๆ ระบุ .....................................................................................
(3) ผลผลิตที่กำหนดอยู่ในระดับ
 ผลกระทบ (Impact) คือ ประโยชน์อื่นหรือผลที่ได้รับอื่น ๆ
นอกเหนือจำกผลลัพธ์ (ทั้งเชิงบวกและลบ)
 ผลลัพธ์ (Outcome) คือ ประโยชน์ทำงตรงที่เกิดจำกผลผลิต
 ผลผลิต (Output) คือ สินค้ำและบริกำรสำธำรณะที่ได้จำกกำร
ดำเนินงำนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น ทั้งใน
รูปแบบของกำร ให้บริกำรโดยตรงหรือโดยกำรใช้วัตถุสิ่งของและ

๕๐

หรือสิ่งก่อสร้ำงเพื่อนำไปใช้ในกำรให้บริกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำย
ภำยนอกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 กิจกรรม (Activity) คือ วิธีกำรดำเนินกำร/ กระบวนกำร
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................
(4) ผลผลิตที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้
 มีควำมเป็นรูปธรรม
 สำมำรถวัดผลกำรดำเนินงำนได้
 ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 เป็นผลผลิตสุดท้ำยในกระบวนกำรผลิตหรือกำรให้บริกำร
 อื่น ๆ ระบุ......................................................................................
สรุปผลการทบทวนและกาหนดผลผลิต / ข้อเสนอแนะ
 ผลกำรทบทวน ............................................................................
.........................................................................................................................
 ผลกำรกำหนด .............................................................................
.........................................................................................................................
3.2 การทบทวนตัวชี้วัดผลสาเร็จของผลผลิต
(1) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของผลผลิตที่กำหนด มีคุณลักษณะ ดังนี้
 เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ทันทีจำกกำรดำเนินงำน
 สำมำรถแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรได้
 มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ดี
 สำมำรถอ้ำงอิงกับมำตรฐำนนำนำชำติได้
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 ข้อมูลที่จัดเก็บมีควำมเชื่อถือได้
 เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลสำเร็จระดับต่ำง ๆ ได้
 มีควำมเชื่อมโยงกับกำรเพิ่มขึ้นและลดลงของงบประมำณ
 มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรของประเทศ
 สำมำรถเปรียบเทียบกับผลผลิตของหน่วยงำนอื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกันได้
 อื่น ๆ ระบุ .................................................................................
(2) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของผลผลิตสำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมสำเร็จดังนี้
 เชิงปริมำณ :
สำมำรถแสดงกำรวัดได้ โดยระบุเป็นตัวเลขอย่ำงชัดเจน
และสำมำรถแสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนได้
ไม่สำมำรถแสดงกำรวัดได้
 เชิงคุณภำพ :
สำมำรถแสดงถึ ง คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนที่ ส่ ว นรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นกำหนดไว้
ไม่สำมำรถแสดงถึงคุณภำพตำมมำตรฐำนได้
สำมำรถแสดงถึง กำรวัดควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยที่มี
ต่อ กระบวนกำรผลิต
ไม่แสดงถึงถึงกำรวัดควำมพึงพอใจได้
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 เชิงเวลำ :
สำมำรถแสดงถึงกำรใช้เวลำในกระบวนกำรผลิตเพื่อให้ได้ผล
ผลิต
ไม่สำมำรถแสดงถึงกำรใช้เวลำในกระบวนกำรผลิตได้
 ค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุน :
สำมำรถแสดงค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุนในกำรผลิต
ไม่สำมำรถแสดงค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุนในกำรผลิตได้
อื่น ๆ ระบุ............................................................................
สรุปผลการทบทวนและกาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของผลผลิต/ข้อเสนอแนะ
 ผลกำรทบทวน ...........................................................................
.........................................................................................................................
 ผลกำรกำหนด ...........................................................................
.........................................................................................................................
4. การกาหนดกิจกรรมนาส่งผลผลิต/โครงการ
4.1 การทบทวนกิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้
กิจกรรมหลักที่ .......................................................................................
 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดทำนำส่งผลผลิต
 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนอื่น
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 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับเป้ำหมำยผลผลิต
 อื่น ๆ ระบุ .......................................................................................
กิจกรรมหลักที่.......................................................................................
 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดทำนำส่งผลผลิต
 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำอื่น
 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับเป้ำหมำยผลผลิต
 อื่น ๆ ระบุ........................................................................................
กิจกรรมหลักที่.......................................................................................
 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดทำนำส่งผลผลิต
 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอื่น
 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับเป้ำหมำยผลผลิต
 อื่น ๆ ระบุ
.........................................................................................
4.2 การทบทวนกิจกรรมรอง
กิจกรรมรองที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้
กิจกรรมรองที่....................................................................................
 เป็นกิจกรรมในกำรจัดทำและส่งมอบผลผลิตและบริกำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้กำรดำเนินกำรกิจกรรมหลักมี
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ประสิทธิภำพ
 อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................
กิจกรรมรองที่ ........................................................................................
 เป็นกิจกรรมในกำรจัดทำและส่งมอบผลผลิตและบริกำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้กำรดำเนินกำรกิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพ
 อื่น ๆ ระบุ .......................................................................................
กิจกรรมรองที่ ........................................................................................
 เป็นกิจกรรมในกำรจัดทำและส่งมอบผลผลิตและบริกำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
 เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้กำรดำเนินกำรกิจกรรมหลักมีประสิทธิภำพ
 อื่น ๆ ระบุ ……………………...............................................................
4.3 การทบทวนกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมสนับสนุนที่กำหนดมีลักษณะ ดังนี้
กิจกรรมสนับสนุนที่ ...............................................................................
 เป็ น กิ จ กรรมอ ำนวยกำรภำยในส่ วนรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และ
หน่วยงำนอื่นให้สำมำรถจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริกำร
 อื่น ๆ ระบุ .......................................................................................
กิจกรรมสนับสนุนที่ ...............................................................................
 เป็ น กิ จ กรรมอ ำนวยกำรภำยในส่ วนรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และ
หน่วยงำนอื่น ให้สำมำรถจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริกำร
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 อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................
กิจกรรมสนับสนุนที่................................................................................
 เป็ น กิ จ กรรมอ ำนวยกำรภำยในส่ วนรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และ
หน่วยงำนอื่น ให้สำมำรถจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริกำร
 อื่น ๆ ระบุ ……………........................................................................
สรุปผลการทบทวนและกาหนดกิจกรรม / ข้อเสนอแนะ
 ผลกำรทบทวน ...............................................................................
.........................................................................................................................
 ผลกำรกำหนด ...............................................................................
.........................................................................................................................
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ขั้นตอนการดาเนินงานการกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสาเร็จ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ตุลำคม 1. สำนักงบประมำณ กำหนดแนวทำงกำรทบทวนเป้ำหมำยกำร
2558 ให้บริกำรกระทรวงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิต/
โครงกำร กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ
พฤศจิกำยน 2. สำนักงบประมำณเวียนแจ้งส่วนรำชกำรให้ส่งผลกำรทบทวน
2558 กำรก ำหนดเป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริ ก ำรกระทรวง เป้ ำ หมำยกำร
ให้ บ ริ ก ำรหน่ ว ยงำนผลผลิ ต /โครงกำร กิ จ กรรม และตั ว ชี้ วั ด
ผลสำเร็จ ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น
ธันวำคม 3. ส ำนั ก งบประมำณร่ ว มกั บ ส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ และ
2558 หน่วยงำนอื่นพิจำรณำทบทวน ตำมแนวทำงกำรทบทวนกำร
กำหนดเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำร ให้บริกำร
หน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จ
มกรำคม 4. สำนักงบประมำณ นำผลกำรทบทวนเสนอรองผู้อำนวยกำร / ที่
2559 ปรึกษำฯ ที่รับผิดชอบพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และแจ้งให้ส่วน
รำชกำรและรัฐวิสำหกิจทรำบ พร้อมทั้งสำเนำ ผลกำรทบทวน
ให้คณะทำงำนพิ จำรณำทบทวนฯ และสำนักนโยบำยและแผน
งบประมำณทรำบ
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มกรำคม
2559

5. สำนักจัดทำงบประมำณด้ำน ๆ นำผลกำรทบทวนฯ ที่มีปัญหำ
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแนวทำงดังกล่ำว นำเข้ำพิจำรณำใน
คณะทำงำนฯ เพื่อหำข้อยุติ และให้สำนักจัดทำงบประมำณด้ำน
ต่ำง ๆ แจ้งส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่น และสำนัก
นโยบำยและแผนงบประมำณ สำนักงบประมำณ
มกรำคม 6. ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นที่มีกำรปรับเปลี่ยน
2559 - เป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริ ก ำรกระทรวง เป้ ำ หมำยกำรให้ บ ริ ก ำร
กุมภำพันธ์ หน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ แจ้ง
2559 ส ำนั ก งบประมำณ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในระบบสำรสนเทศ
กำรงบประมำณต่อไป
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สรุปการกาหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
และตัวชี้วัดผลสาเร็จของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กระทรวง/กรม…………………………………………
หัวข้อ
- เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ
- ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง
- ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
หน่วยงำน
- ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- ผลผลิต/โครงกำร
- ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
- กิจกรรม
- ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

เดิม

ใหม่

ภาคผนวก ง
แบบฟอร์ม
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

แบบ ก.พ.ร. ๐๑

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

วิสัยทัศน์ .......................................................................................................................................................................................................................
พันธกิจ
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
ค่านิยมองค์การ .............................................................................................................................................................................................................
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

y เป้าประสงค์

y เป้าประสงค์

y เป้าประสงค์

y ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

y ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

y ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

y .............................................................

y .............................................................

y .............................................................

y .............................................................

y .............................................................

y .............................................................

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

………………………………………………….………

………………………………………..…………………

………………………………..…………………………

ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
และกลยุทธ์ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

แบบ ก.พ.ร. ๐๒

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
ประเด็นนโยบายที่ ๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและฟืน้ ฟูประชาธิปไตย
๑.๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟืน้ ฟูประชาธิปไตย ฯ

สป.มท. (สํานักนโยบายและแผน
ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 เสริมสร้างจิตสํานึกความรักชาติและยึดมั่นในการปกครอง  เป้าหมาย
 สังคมไทยมีความสมานฉันท์ประชาชนในชาติ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. ………………………………………………………
๒. ……………………………………………………..
มีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามหลัก
 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
กติกาของระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไก  ตัวชี้วัด
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑. ……………………………………………………….
ชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย
๒. ……………………………………………………….
ตัวชี้วัด
 กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของคนในชาติในระดับต่าง ๆ มีจํานวนเพิ่มขึ้น

๒

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

 เงื่อนไขความขัดแย้ง หรือเหตุการณ์ความรุนแรง
จากปัญหาความขัดแย้งในสังคมลดลง
 จํานวนคดี หรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย
และกติกาตามหลักการประชาธิปไตยลดลง
สป.มท.
(สํานักนโยบายและแผน ส่วนกิจการพิเศษ)

ประเด็นนโยบายที่ ๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ปัญหายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อความ
สงบสุขของสังคม
ตัวชี้วัด
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น

 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรโดยบริหารจัดการ  เป้าหมาย
๑. ………………………………………………………..
อย่างบูรณาการ ตั้งแต่การขยายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด และสารตั้งต้น การป้องกัน ๒. ………………………………………….…………….
กลุ่มเสี่ยงเป็นเหยื่อยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
 ตัวชี้วัด
เคร่งครัดกับผู้ผลิต ผูค้ ้า การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
๑. ………………………………………………………
ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
๒. ………………………………………………………
และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 พัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน
ลักษณะพลังแผ่นดิน
 ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าที่ผ่าน
กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไม่ให้
กลับไปกระทําผิดซ้ํา

๓

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ประเด็นนโยบายที่ ๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งเชิดชู
 ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดี
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 ส่งเสริมการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่ามีความรู้รักสามัคคีและ
และขยายผลโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ยึดถือแนวพระราชดําริเป็นหลักในการดําเนินชีวิต
และกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
อย่างพอเพียง
ตัวชี้วัด
 กิจกรรมทีท่ ุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ดําเนินการเพื่อเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ครัวเรือนหรือพื้นที่ที่ได้รับการขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและยึดถือเป็นหลัก
ดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

สป.มท.
(สํานักนโยบายและแผน ส่วนยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ / ส่วน
ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คงภายใน )
 เป้าหมาย
๑. ……………………………………………….……..
๒. ………………………………………………………
 ตัวชี้วัด
๑. ……………………………………………………….
๒. ……………………………………………………….

๔

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

สป. มท.
(กองการต่างประเทศ/ ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย มท.)

ประเด็นนโยบายที่ ๒.๕ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลทีไ่ ม่มีสถานะชัดเจน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์
ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และ
บุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจนได้ถูกเร่งรัดดําเนินการ
ให้เกิดผลทีล่ ดระดับความรุนแรงและลดผลกระทบ
ต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศ
ตัวชี้วัด
 สถิติด้านต่าง ๆ ของปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ชัดเจนมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศ
 สถิติด้านต่าง ๆ ของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และ
ปัญหาการฟอกเงินมีอัตราลดลงและไม่ส่งผลกระทบ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

 พัฒนาขีดความสามารถระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ  เป้าหมาย
๑. ………………………………………………………
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง
๒. ………………………………………………………
รวมทั้งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมดําเนินงานที่เหมาะสม
 เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอกภาพของระบบและกลไก  ตัวชี้วัด
๑. ……………………………………………………….
ภาครัฐ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
๒. ……………………………………………………….
ปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์และปัญหาการฟอกเงิน
 เร่งรัดกําหนดสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่ยงั ไม่มีสถานะ
ชัดเจนโดยพัฒนาระบบงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้เอื้อต่อการแก้ปัญหาภายใต้ระบบการตรวจสอบบุคคล
ที่รอบคอบรัดกุม
 พัฒนาระบบกฎหมายและกฎ ระเบียบ รวมทั้งมาตรการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๕

นโยบาย
ประเด็นนโยบายที่ ๗.๒ สร้างความสามัคคีและส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
สป.มท.
(สํานักส่งเสริมและพัฒนาการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ/กองการต่างประเทศ)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย (ไม่ตรงกับ มท.)
 ...................................................................................
 …………………………………………………..……………
ตัวชี้วัด
 ..................................................................................
ประเด็นนโยบายที่ ๗.๘ ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งในภูมิภาคอาเซียน.... โดยให้ความสําคัญในการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย (ไม่ตรงกับ มท.)
 ...................................................................................
 ………………………………………………………………..
ตัวชี้วัด
 ..................................................................................

สป.
(สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด/กองการต่างประเทศ)

๖

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นนโยบายที่ ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน
สป.มท.
(ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และสํานักงาน
รัฐมนตรี *ยกเว้น สบจ./สกถ./ตท./ศปก.มท.)
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 พัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย โดยเน้นการบริหาร  เป้าหมาย
๑. ……………………………………………………..
เชิงกลยุทธ์และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
 ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ
๒. ………………………………………………………
วางแผนการตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล
และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจาก
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ประชาชน
 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. ……………………………………………………….
 หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถ
๒. ………………………………………………………
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
 ร้อยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
ที่มีต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการและการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
๘.๑.๑ พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง

๗

นโยบาย

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

สป.มท.
(สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)

๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล ได้รับความเชื่อมั่น
ศรัทธาจากประชาชน
ตัวชี้วัด
 หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
 ร้อยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
ที่มีต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการและการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
ผ่านระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐโดยปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน
รวมทั้งจัดศูนย์บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

 เป้าหมาย
๑. ………………………………………………………
๒. ……………………………………………………..
 ตัวชี้วัด
๑. ………………………………………………………
๒. ……………………………………………………..

๘

นโยบาย
๘.๑.๖ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินงาน
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการเชื่อมโยง
บูรณาการแผนท้องถิ่นกับแผนชุมชน และแผนระดับ
ต่าง ๆ ในพื้นที่ และสามารถให้บริการสาธารณะ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตัวชี้วัด
 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการ
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการและการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์/วิธีดําเนินการ
(ที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
สป. มท.
(สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)
 เป้าหมาย
๑. ………………………………………………………
๒. …………………………………………….………..

 พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง
วิธีการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม  ตัวชี้วัด
 สนับสนุนการเชื่อมโยงบูรณาการแผนท้องถิน่
๑. ……………………………………………………….
แผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ………………………………………………….……

ก.พ.ร. ๐๓

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กระทรวงมหาดไทย กรม.................................................
นโยบายที่ ………………………………………………………………………….
ประเด็นนโยบายย่อยที่ ………………………………………………………..
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตําแหน่ง)

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย
กลยุทธ์-วิธีการ
รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์เชิงนโยบาย

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
งปม. นอกงปม. รวม
0.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :

กลยุทธ์ - วิธีการ
ผลผลิต/โครงการ :

กิจกรรม :

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภาคผนวก จ
แบบฟอร์ม
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

พันธกิจ
๑. จัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงและแปลงเป็นแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดําเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด และงบประมาณ ติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสาน สนับสนุน
การขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
๓. ส่งเสริมประชาชนให้สามารถพัฒนาตนเองบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมการอํานวยความเป็นธรรม การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ งานการข่าวกรองของกระทรวง
รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยจะเน้นในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการดําเนินการทางกฎหมาย นิติกรรมสัญญาและคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
๕. สนับสนุนการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในพื้นที่โดยน้อมนํายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทาง
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ปัญหาความไม่สงบ และให้บริการ
ด้านการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆ และจังหวัด
๗. พัฒนาบุคลากร ระบบงาน และฐานความรู้ เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มปี ระสิทธิภาพ
๘. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๙. กํากับ ตรวจสอบ และบริหารราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย

ค่านิยมองค์การ “วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนําความพอเพียง”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
y เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมการดําเนินงาน
ในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน
y ตัวชี้วดั และเป้าหมาย
๑. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยได้รับการพัฒนา
เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน (๗ กรม/๕ รัฐวิสาหกิจ/
๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ความมั่นคงแห่งรัฐ

y เป้าประสงค์
๑. ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ และจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
๒. เสริมสร้างและปลูกฝังสํานึก
รักสามัคคีเพื่อสร้างความ
ปรองดองให้แก่ประชาชน
y ตัวชี้วดั และเป้าหมาย
๑. จังหวัดจัดทําโครงการ / กิจกรรม
พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ
(๗๖ จังหวัด)
๒. จังหวัดจัดทําโครงการปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้าง
ความปรองดองของประชาชน
(๗๖ จังหวัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม
y เป้าประสงค์
๑. จังหวัดมีการบูรณาการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
y ตัวชี้วดั และเป้าหมาย
๑. จังหวัดที่ดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้บรรลุ
เป้าหมายตามที่สํานักงาน ป.ป.ส.
และกระทรวงมหาดไทยกําหนด
(๗๖ จังหวัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

y เป้าประสงค์
๑. การบริหารราชการที่มกี ารบริหาร
จัดการทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ์
y ตัวชี้วดั และเป้าหมาย
๑. จํานวนผลผลิตของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มีผลบรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
(๕ ผลผลิต)

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

y เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน

y ส่งเสริมและขยายผลการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ
y สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคีให้แก่ประชาชน

y ส่งเสริมการบูรณาการแผนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับจังหวัด

y พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพื้นที่
กิจกรรม : สนับสนุนการนํานโยบาย
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : อํานวยการและประสาน
นโยบายกิจการต่างประเทศ
กิจการชายแดนและผูอ้ พยพ
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสานงานข่าวกรองและ
พัฒนาการข่าวภาคประชาชน
กิจกรรม : เสริมสร้างการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์
กิจกรรม : บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระบบงาน
และจัดการความรู้
กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลผลิต : การเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม : เพิ่มขีดความสามารถ
การบริหารจัดการ
เพื่อรับรองการเป็น
ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม : สนับสนุนจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจในกรอบ
อนุภูมิภาค

ผลผลิต : ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชดําริ
และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชดําริ
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดําริ
กิจกรรม : เสริมสร้างเครือข่ายสื่อสาร
เพือ่ ความมั่นคง

กลยุทธ์ (ต่อ)

กลยุทธ์ (ต่อ)

y ส่งเสริมและขยายผลการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ
y สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคีให้แก่ประชาชน

y พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการปลูกฝัง
สํานึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรม
การปลูกฝังสํานึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ

ผลผลิต : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : อํานวยความเป็นธรรมและ
สร้างเสริมราชการใสสะอาด
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารราชการ
ทั่วไป
กิจกรรม : อํานวยการและประสานงาน
รัฐมนตรี
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรม : การพิจารณาร่างกฎหมายและ
ข้อหารือทางข้อกฎหมาย
กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ / ผลผลิต / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผลผลิตที่ ๑ : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
กิจกรรม : สนับสนุนจังหวัด / กลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความมั่นคงแห่งรัฐ
ผลผลิตที่ ๒ : ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ
กิจกรรม : เสริมสร้างเครือข่ายสื่อสารเพื่อความมั่นคง
ผลผลิตที่ ๓ : ประชาชนได้รับการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคน
ในชาติ
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
ผลผลิตที่ ๔ : สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
กิจกรรม : สนับสนุนการนํานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

งบประมาณปี ๒๕๕๗
งบบุคลากร งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ / ผลผลิต / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลผลิตที่ ๕ : ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : อํานวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดนและผู้อพยพ
กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน
กิจกรรม : เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กิจกรรม : บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงานและจัดการความรู้
กิจกรรม : บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : อํานวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป
กิจกรรม : อํานวยการและประสานงานรัฐมนตรี
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรม : การพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางข้อกฎหมาย
กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด / กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณปี ๒๕๕๗
งบบุคลากร งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมการดําเนินงานในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๑. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (๗ กรม / ๕ รัฐวิสาหกิจ / ๗๖ จังหวัด / ๑๘ กลุ่มจังหวัด)

ผลผลิต/กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ

วิธีการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต : การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม : เพิ่มขีดความ
สามารถการบริหารจัดการ
เพื่อรับรองการเป็นประชาคม
อาเซียน

๑. โครงการ ........................................
๒. โครงการ ........................................

กิจกรรม : สนับสนุนจังหวัด/ ๑. โครงการ ........................................
๒. โครงการ ........................................
กลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ในกรอบอนุภูมิภาค

สบจ., ตท.,
สดร., สน.,
ศสส., กพร.
สบจ.

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ความมั่นคงแห่งรัฐ

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ และจงรักภักดีต่อสถาบัน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๒. เสริมสร้างและปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองให้แก่ประชาชน
๑. จังหวัดจัดทําโครงการ / กิจกรรมพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ (76 จังหวัด)
๒. จังหวัดจัดทําโครงการปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของประชาชน (76 จังหวัด)

ผลผลิต/กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ

วิธีการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต : ขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดําริ
และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชดําริ

๑. โครงการ ........................................
๒. โครงการ ........................................

สนผ. (สปพ.)

กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรม
การพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ

๑. โครงการ ........................................
๒. โครงการ ........................................

สนผ. (สปพ.)

กิจกรรม : เสริมสร้างเครือข่าย ๑. โครงการ ........................................
สื่อสารเพื่อความมั่นคง
๒. โครงการ ........................................

ศสส.

ผลผลิต/กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ

วิธีการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลผลิต : ประชาชนได้รับ
การปลูกฝังสํานึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติ
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรม ๑. โครงการ ........................................
๑. โครงการ ........................................
การปลูกฝังสํานึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติ

สนผ. (สมน.)

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๑. จังหวัดมีการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต/กิจกรรม

๒. จังหวัดที่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้บรรลุเป้าหมายตามที่สํานักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทยกําหนด (๗๖ จังหวัด)
แผนงาน/โครงการ

วิธีการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ ๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต : สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
กิจกรรม : สนับสนุนการนํา
นโยบายการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับพื้นที่

๑. โครงการ ........................................
๑. โครงการ ........................................

สนผ. (สกพ.),
กค., สน.

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

๑. การบริหารราชการที่มีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ผลผลิต/กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
ผลผลิต : ส่วนราชการมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : อํานวยการและ
ประสานนโยบายกิจการ
ต่างประเทศ กิจการชายแดน
และผู้อพยพ

๑. จํานวนผลผลิตของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีผลบรรลุตามเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (๕ ผลผลิต)
แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ ๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตท.

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสานงานข่าวกรองและ
พัฒนาการข่าวภาคประชาชน

ศปก.

กิจกรรม : เสริมสร้าง
การบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์
กิจกรรม : บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ระบบงาน
และจัดการความรู้

สนผ.

กิจกรรม : บริการเครือข่าย
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สดร.,
กจ., กพร.
ศสส.

ผลผลิต/กิจกรรม
กิจกรรม : อํานวยความ
เป็นธรรมและสร้างเสริม
ราชการใสสะอาด

แผนงาน/โครงการ

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ ๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

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

กิจกรรม : สนับสนุน
การบริหารราชการทั่วไป

กก., กค.,

กิจกรรม : อํานวยการและ
ประสานงานรัฐมนตรี

สร.มท.

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
กิจกรรม : การพิจารณา
ร่างกฎหมายและข้อหารือ
ทางข้อกฎหมาย

สน.
สกม.

กิจกรรม : พัฒนาและส่งเสริม
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

สกถ.

กิจกรรม : สนับสนุน
การบริหารงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

สบจ.

สํสานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
ั ปั ร ร
ไ
สํานักนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
เว็บไซต์ : www.ppb.moi.go.th
โ ัพท์/์ โทรสาร
โทรศั
โ
: ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ หรือื ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐
Hotline มท. : ๕๐๕๗๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moippb60@gmail.com

