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รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ
(Application Report)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สมัครเขารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 1 การนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ณ เดือนมีนาคม 2559

หนา 11
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คํานํา
รายงานผลการดําเนินการพัฒ นาองคก าร (Application Report) ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้ จัดทําตามแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2559 (Public Sector Management Quality Award) เพื่อเสนอขอรับการประเมิน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ประกาศ เชิญชวนใหสวนราชการ
ที่ผานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental level : Certified FL)
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559 เปนโอกาสสําคัญที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรั บ ขอมูล ปอนกลับ ในการตรวจประเมิ นจากผูท รงคุณวุฒิ เพื่อนําไปสูก าร
ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความตองการและ
ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนกับประชาชน และ
ประเทศชาติตอไป

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หนา 12
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคการ
หมวด P ลักษณะสําคัญขององคการ
สวนที่ 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องตามเกณฑระดับพื้นฐาน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูร ับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
สวนที่ 2-2 การดําเนินการที่โดดเดนรายหมวด
หมวด 1 การนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
สวนที่ 3 ผลลัพธของการดําเนินงาน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
คําอภิธานศัพท

ก-ง
1
2-11
12
13-15
16-18
19-21
22-25
26-28
29
30-50
51
52-56
จ-ฏ

หนา ก
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สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคการ
หมวด P ลักษณะสําคัญขององคการ
1. ลักษณะองคการ
2. สภาวการณขององคการ
สวนที่ 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องตามเกณฑระดับพื้นฐาน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร
2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูร ับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
3.1 สารสนเทศผูร ับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
3.2 การสรางความผูกพัน
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ
4.2 การจัดการความรูส ารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทํางาน
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
สวนที่ 2-2 การดําเนินการที่โดดเดนรายหมวด
หมวด 1 การนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
1.1 การนําองคการโดยผูบ ริหารของ สป.มท.
1.2 การกํากับดูแลองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
สวนที่ 3 ผลลัพธของการดําเนินงาน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลการบรรลุพันธกิจ
7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูร ับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
7.3 ผลลัพธดานการมุง เนนบุคลากร
7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการหวงโซอุปทาน
(คุณภาพ ประสิทธิผล ตนทุน)
คําอภิธานศัพท

ก-ง
1
2
2
8
12
13
13
14
16
16
17
19
19
20
22
22
23
26
26
28
29
30
30
42
53
54
54
55
56
56
57
58
จ-ฏ
หนา ข
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สารบัญตาราง/รูปภาพ ประกอบผลการดําเนินงาน
หมวด P ลักษณะสําคัญขององคการ
ตารางที่ P-1 พันธกิจ ผลผลิต ความสําคัญตอความสําเร็จ และการสงมอบผลผลิต
รูปภาพที่ P-2 วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรม
ตารางที่ P-3 กรอบอัตรากําลังของ สป.มท.
ตารางที่ P-4 องคประกอบสําคัญที่ทําใหบุคลากรสามารถทํางานเพือ่ บรรลุพันธกิจ/
วิสัยทัศน
ตารางที่ P-5 เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตารางที่ P-6 สป.มท. ดําเนินงานภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ตารางที่ P-7 โครงสรางองคกรของการกํากับดูแลตนเองที่ดี
ตารางที่ P-8 กลุมผูร ับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสียหลักของ สป.มท.
ตารางที่ P-9 สวนราชการหรือองคการทีเ่ กี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบ
งานตอกัน
ตารางที่ P-10 สภาพการแขงขันภายในของ สป.มท.
ตารางที่ P-11 ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
รูปภาพที่ P-12 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ สป.มท.
หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
รูปภาพที่ 2.1-1 กรอบการบริหารยุทธศาสตรของ สป.มท.
รูปภาพที่ 2.1-2 ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร สป.มท.
ตารางที่ 2.1-3 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร
รูปภาพที่ 2.1-4 วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของ สป.มท.
รูปภาพที่ 2.2-1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ/แผนปฏิบัติการ สป.มท.
หมวด 3 รูปภาพที่ 3.1-1 การรับฟงผูร ับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
รูปภาพที่ 3.1-2 ความตองการของผูร ับบริการจากการรับฟงความตองการของ
ผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสีย
รูปภาพที่ 3.2-1 การจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รูปภาพที่ 3.2-2 กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรบั บริการ
รูปภาพที่ 3.2-3 กระบวนการจัดการกับขอรองเรียนรองทุกข
หมวด 4 รูปภาพที่ 4.1-1 กลไกการบริหารองคการของ สป.มท.
รูปภาพที่ 4.2-1 กระบวนการรวบรวมและถายถอดความรู
รูปภาพที่ 4.2-2 แสดงกระบวนการ/แนวทางการทบทวน วิเคราะหขอมูล
หมวด 5 รูปภาพที่ 5.1-1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.มท.
หมวด 6 รูปภาพที่ 6.1-1 แนวคิดการออกแบบกระบวนการ
รูปภาพที่ 6.1-2 การปรับปรุงกระบวนการ
รูปภาพที่ 6.1-3 การปรับปรุงนวัตกรรม
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13
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สารบัญตาราง/รูปภาพ ประกอบผลการดําเนินงาน
หมวด 1 รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
ตารางที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
ตารางที่
ตารางที่
รูปภาพที่
ตารางที่
ตารางที่
รูปภาพที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่
รูปภาพที่

1.1-1 ระบบการนําองคการของ สป.มท. (MOI Leadership Model)
1.1-2 วิสัยทัศนของ สป.มท. สูเปาหมาย
1.1-3 คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของ สป.มท.
1.1-4 คณะผูบริหาร สป.มท. กับบทบาทในการผลักดันตามแผนยุทธศาสตร
การปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2558-2560 ของ มท. และแผน
ปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําป 2558
1.1-5 รางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศฯ
1.1-6 การนํา สป.มท. เพื่อความยั่งยืน
1.1-7 กระบวนการและมาตรฐานการทํางานของศูนยดํารงธรรม
1.1-8 รางวัลการตรวจราชการของ สป.มท.
1.1-9 แนวคิดโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
1.1-10 ตัวอยางการนําเสนอ Coaching Tips
1.1-11 การสื่อสารเพื่อสรางความผูกพัน
1.1-12 การสื่อสารกับการนําองคการของ สป.มท.
1.1-13 กิจกรรม/รางวัลที่ผบู ริหาร สป.มท. ใชสื่อสารอยางมีระบบ และนําสู
การตอยอดในอนาคต
1.2-1 การนําองคการกับการกํากับดูแล สป.มท.
1.2-2 กลไกความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สป.มท.
1.2-3 สป.มท. กับระบบการกํากับดูแล การปองกันการทุจริตและรับผิดชอบ
ตอสังคม
1.2-4 ระบบการประเมินผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาและประบปรุง
ประสิทธิภาพของระบบการนําองคการ
1.2-5 ระบบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ สป.มท.
1.2-6 ระบบการประเมินการนําองคการและระบบงานของ สป.มท.
1.2-7 สป.มท. กับตัวอยางการจัดการผลกระทบทางลบ
1.2-8 สป.มท. กับตัวอยางการจัดการตอความวิตกกังวลตอการปฏิบัตงิ าน
ของ สป.มท.
1.2-9 สป.มท. กับความผาสุกและประโยชนสุขแกสังคมไทย
1.2-10 หวงโซคุณคา กับประชารัฐ
1.2-11 สป.มท. กับการคัดเลือกชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็ง
1.2-12 การเสริมสรางความเขมแงเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
1.2-13 สป.มท. กับกิจกรรมเพื่อสงเสริมชุมชนสําคัญ
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สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคการ

หนา 1

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลักษณะสําคัญขององคการ
1. ลักษณะองคการ
ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ
(1) สป.มท. วิวัฒ นาการมาตั้ง แตส มั ยพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล าเจ าอยูหั ว รั ชกาลที่ 5
แหงกรุงรัตนโกสินทร นับแตไดมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต พ.ศ. 2435
เปนตนมา ซึ่งมีหนาที่สนับสนุน อํานวยการในราชการของกระทรวง ตอมา ในป พ.ศ. 2537 มท.ไดมีการ
ปรับปรุงการแบงสวนราชการ โดยไดยุบกรมนโยบายและแผน เปน สวนราชการระดับสูงกวากอง ไดแก
“สํานักนโยบายและแผน” ในสังกัด สป.มท. จึงเปนภารกิจหลักสําคัญของ สป.มท. จนถึงปจจุบัน
สป.มท. เปนกรมนโยบาย มีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หนาที่อํานวยการและกํากับการปฏิบัติงาน
ของกรมในสังกัด จังหวัดและกลุมจังหวัด ตั้งอยูที่กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร มีพันธกิจหลัก 4 ขอ
มีผลิตภัณฑและบริการหลักตามพันธกิจ 10 รายการ และกลุมผูรับบริการ 4 กลุม ไดแก 1) จังหวัด/กลุม
จังหวัด 2) กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. 3) ประชาชน และ 4) อปท./กลุมผูนําทองถิ่น และกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย ไดแก สวนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งพันธกิจหลัก ความสําคัญตอความสําเร็จ
ของ สป.มท. และกลไกการสงผลผลิตและการใหบริการ ดังตารางที่ P-1
ตารางที่ P-1 : พันธกิจ ผลผลิต ความสําคัญตอความสําเร็จ และการสงมอบผลผลิต
พันธกิจ
1. จัดทําแผนนโยบาย
เปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของ มท.
แปลงนโยบายสูการ
ปฏิบัติ
2. สงเสริม
สนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัด/
กลุมจังหวัด
ติดตามประเมินผล
3. สงเสริมการ
อํานวยความเปน
ธรรม การรักษา
ความมั่นคงภายใน
ขาวกรอง และ
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
4. พัฒนาระบบ
อํานวยการ ระบบ
สนับสนุน ตลอดจน
จัดสรรและบริหาร
ทรัพยากรตาง ๆ

ความสําคัญตอความสําเร็จ

ผลผลิตและบริการ

- บทบาทหลักในการผลักดันนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลสูการปฏิบัติของ มท. /จังหวัด
- บูรณาการและประสานการดําเนินการกับ
สวนราชการที่เกี่ยวของ

แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของ
มท./สป.มท. และการ
ติดตามประเมินผล

- เปนตัวแทนของรัฐบาลกลางในภูมิภาค
สงเสริมการผลักดันนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลสูการปฏิบัติของจังหวัด/กลุมจังหวัด
เพื่อการพัฒนาในพื้นที่

แนวทางและกลไกการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด และการติดตาม
ประเมินผล

บทบาทและกลไกหลักในการ
- รักษาความมั่นคงภายใน การแกไขปญหา
ความขัดแยงในสังคม
- การสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
เพื่อนบานในพื้นที่
- การแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
- การใหบริการขอมูลขาวสารของภาครัฐ
- มีระบบตรวจสอบการขับเคลื่อนงานตาม
อํานาจหนาที่ของ มท. และตรวจสอบระบบ
สนับสนุน / กํากับดูแล / การจัดสรร
ทรัพยากรของ สป.มท./มท.
- บริหารจัดการ/พัฒนาบุคลากรของ สป.มท.
ทั้งในสวนกลาง ภูมิภาค และ มท.
- สนับสนุน กํากับดูแลการพัฒนาองคการ
ของสวนราชการ และขับเคลื่อนการพัฒนา
องคการของ สป.มท.ใหมีประสิทธิภาพ

กลุมผูรับบริการ

จังหวัด/
กรม/ ประชาชน อปท./
กลุม
รัฐวิสาหกิจ
กลุมผูนํา
จังหวัด ในสังกัดมท.
ทองถิ่น

กลไกการสงมอบ



-หนังสือสั่งการ
-ประชุม/อบรม
-เอกสารสิ่งพิมพ
-Website
-สื่ออิเล็กทรอนิกส
- Social Network

การรับเรื่องราวรองทุกข / 
ใหบริการขอมูล



การรักษาความมั่นคง
- การขาว/เครือขาย
- ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ





  -ศูนยดํารงธรรม
- เอกสารสิ่งพิมพ
- Website

-สื่ออิเล็กทรอนิกส
-หนังสือสั่งการ
-ประชุม

การตรวจสอบ
- การตรวจราชการ
- การตรวจสอบภายใน
การบริหาร/พัฒนา
- องคการ
- บุคลากร









การเงิน/งบประมาณ









-E-Inspection
-หนังสือสั่งการ
-ตรวจเยี่ยม/ติดตาม
-หนังสือสั่งการ
- ประชุม/อบรม
- e-SAR /DPA
- DPIS / IPA
- ระบบงบประมาณ
/ GFMIS
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ความสําคัญตอความสําเร็จ

ผลผลิตและบริการ

- บริ หารจั ดการ สนั บสนุ น กํา กับดู แลดา น ระบบเทคโนโลยี
การเงิน และงบประมาณของ มท./สป.มท. สารสนเทศ
ที่ใชในการบริหารงาน
เพื่อเปนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
- จัดระบบฐานขอมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เพื่ อ ปฏิบัติ
มาตรฐานและระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ มท./สป.มท.
- ส ง เสริ ม มาตรฐานและระบบบริ ห ารงาน บริหารงานบุคคลสวน
บุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ ทองถิ่น
ดําเนินงานของ มท.

กลุมผูรับบริการ
จังหวัด/
กรม/ ประชาชน อปท./
กลุม
รัฐวิสาหกิจ
กลุมผูนํา
จังหวัด ในสังกัดมท.
ทองถิ่น











กลไกการสงมอบ
Database , VCS
, Social Network

-หนังสือสั่งการ
-ประชุม
 -สิ่ออิเล็กทรอนิกส
-เอกสารสิ่งพิมพ

จากการดําเนินการตามพันธกิจของ สป.มท. จึงเปนหนวยงานอํานวยการ ประสานงาน บูรณาการ
งานรวมกับ สวนราชการเพื่อใหก ารดําเนินงานของ มท. บรรลุตามเปาหมาย ชวยขับ เคลื่อนประเทศ
สรางประโยชนทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และประเทศดวยการจัดทํานโยบายและนําสูการปฏิบัติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน แกไขและปองกันปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน กระตุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสังคม ประเทศชาติเกิดความสงบเรียบรอยและการพัฒนา
(2) สป.มท. มีวิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรม ปรากฏตามรูปภาพที่ P-2 ดังนี้
รูปภาพที่ P-2 : วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของ สป.มท.
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แ ล ะ ส น ับ ส น ุน ก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
แ ล ะ จ งั ห ว ัด / ก ล ุม จ ัง ห ว ัด ใ ห บ ร ร ล ุผ ล ส ัม ฤ ท ธ ิ์
เปาประสงคหลัก : เปนแกนกลางการบริหารนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงมหาดไทยและสนับสนุน การบริหารงานจังหวัด /กลุมจังหวัด ใหมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดผล

คานิยม : วิสัยทัศนดี มีคุณธรรม นอมนําความพอเพียง
วัฒนธรรม : ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ทํางานเชิงรุก ประสานเครือขาย
สมรรถนะหลัก
1. ความเชี่ยวชาญในการแปลงนโยบายสูก ารปฏิบัติในพื้นที่
2. มีกลไกและเครือขายความรวมมือครอบคลุมทัว่ ประเทศ
3. ความเชี่ยวชาญในการบูรณาการและประสานงาน
4. การจัดการขอมูลสารสนเทศ

ขับเคลื่อนพันธกิจ
1 จัดทําแผนนโยบาย
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของ มท. แปลงนโยบายสู
การปฏิบัติ
2 สงเสริมสนับสนุน
การบริหารงาน
จังหวัด/กลุมจังหวัด
3 สงเสริมการอํานวย
ความเปนธรรม การ
รักษาความมั่นคง
4 พัฒนาระบบ
อํานวยการ ระบบ
สนับสนุน ตลอดจน
จัดสรรและบริหาร
ทรัพยากร

เปาหมาย มท.
- ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ข อ ง รั ฐ บ า ล /
ประชาชนอยูดีมีสุข
- ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ร าชการของ
สวนราชการใน มท.
เปาหมาย สป.มท.
- ประสิ ทธิ ภาพในการ
อํานวยการ ประสานงาน
บู ร ณาการขั บเคลื่ อน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร
ให ทุ ก ส ว นราชการใน
มท./จังหวัด/กลุมจังหวัด
บรรลุตามเปาหมาย

จากค านิยมในองคการของ สป.มท. ที่บุ คลากรสั่งสมความรูประสบการณ การสร างเป าหมายที่ชั ดเจน
มีชองทางการสื่อสาร ปฏิบัติได มุงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส ตลอดจนดํารงตนบนฐานของความ
พอเพียง การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ทํางานเชิงรุก ประสานเครือขาย และจากสมรรถนะหลักขององคการ
ที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลงนโยบายสูการปฏิ บัติ มี กลไกและเครือข ายความรวมมือครอบคลุ มทั่วประเทศ
ความเชี่ยวชาญในการบูรณาการและประสานงาน การจัดการขอมูลสารสนเทศ สงผลตอการดําเนินการตามพันธกิจ
อันนําสูเ ปาหมายใน 2 ระดับ ไดแก
1) เปาหมายของ มท. ไดแก ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการใน มท. และบําบัดทุกข บํารุงสุข การสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน การแกไขความ
เดือดรอนจากผลกระทบตาง ๆ การสงเสริมการพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดผัง
เมืองและการโยธาฯ กิจการที่ดิน ฯลฯ
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2) เปาหมายของ สป.มท. ไดแก ประสิทธิภาพในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ การอํานวยการ ประสานงาน
บูรณาการใหทุกสวนราชการใน มท./จังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ความเชี่ยวชาญในการ
เปนพี่เลี้ยงหรือโคชในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา ขอมูลความรูใหกับจังหวัด/กลุมจังหวัด กรมในสังกัดเพื่อให
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการขอมูลสารสนเทศมีความเกี่ยวของกับการจัดทํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติราชการเพื่อเปนขอมูลปอนกลับในการพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด กรมในสังกัด ตลอดจนนํามาใชยกระดับการปฏิบัติราชการภายในของ สป.มท. ทั้งการพัฒนา
คุณภาพการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด การแกไขปญหาความเดือดรอน/เรื่องรองเรียนและการ
ใหบริการประชาชน ฯลฯ
(3) สป.มท. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 3,855 คน สวนกลาง
จํานวน 945 คน สวนภูมิภาค 2,910 คน ขาราชการมีอายุเฉลี่ย 47.15 ป และอายุ งานเฉลี่ย 20.92ป
มีระดับการศึกษาโดยสวนใหญในระดับปริญาตรี แสดงใหเห็นถึงประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน
และมีหนวยงานระดับภูมิภาค (สํานักงานจังหวัด) ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังตารางที่ P-3 (ขอมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ 2559 )
ตารางที่ P-3 : กรอบอัตรากําลังของ สป.มท.
สวน
กลาง
810
77
58

กรอบบุคลากร
(คน)
สวน
ภูมิภาค
2,109
516
285

รวม
2,919
593
343

ต่ํากวา
ป.ตรี
500
570
32

ป.ตรี
1,247
23
297

ป.โท
949
-

ป.เอก
13
-

ชาย
1,478
490
120

945

2,910

3,855

1,102

1,567

949

13

2,088

ประเภทบุคลากร
1. ขาราชการ
2. ลูกจางประจํา
3. พนักงาน
ราชการ
รวม

ขอมูลระดับการศึกษา

เพศ

อายุ
เฉลี่ย

อายุงาน
เฉลี่ย

หญิง
1,231
103
209

(ป)
47.15
52.46
35.27

(ป)
20.92
24.57
6.10

1,543

44.96

51.59

ทั้งนี้ อัตรากําลังดานบุคลากรของ สป.มท. โดยสวนใหญจะเห็นไดวา กลุมบุคลากรกวารอยละ 70
ปฏิบัติราชการในราชการสวนภูมิภาค และเปนขาราชการตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ในสาย
งานวิ ชาการ ระดับ ชํานาญการ ซึ่ ง สอดคลอ งกับ สมรรถนะหลัก ของ สป.มท. ในฐานะกรมนโยบาย
โดยบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถตอบสนองความ
ตองการครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังตารางที่ P–4
ตารางที่ P-4 : องคประกอบสําคัญที่ทําใหบคุ ลากรสามารถทํางานเพื่อบรรลุพันธกิจ/วิสัยทัศน
ประเภทบุคลากร
1.ขาราชการ

ความตองการ
คว า มก า วหน า กา รทํ า ง านเป น ที ม กา รสื่ อ สา รที่ มี
ประสิทธิ ภาพ บรรยากาศในการทํางานที่ ดี การมี สมดุลใน
ชีวิ ต และการทํ า งาน การพั ฒ นาความรู ความสามารถ มี
ระเบียบ/กฎหมาย/วิธีการทํางานที่ชัดเจน
ความมั่นคง สวัสดิการ ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ปจจัยเพื่อการบริหารงาน/ สนองความตองการ
มีแผนยุท ธศาสตร ดานการบริห ารบุ คลากร การจัดทํ า
สายทางความกาวหนา การสงเสริม/พัฒนาองคความรู
ความสามารถ การประกันหลักสูตร การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่เที่ยงตรง โปรงใส ฯลฯ
2.ลูกจางประจํา
ร ะ บ บ ค า ต อ บ แ ท น ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด
มีระบบสวัสดิการดานสุขภาพ การสงเสริม/พัฒนาองค
ความรูความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่เที่ยงตรง โปรงใส ฯลฯ
3.พนักงานราชการ ความมั่นคง การทํางานเปนทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ร ะ บ บ ค า ต อ บ แ ท น ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด
บรรยากาศในการทํางาน การพัฒนาความรู ผลตอบแทนที่ การสรางสายทางความกาวหนา การสงเสริม/พัฒนาองค
เหมาะสม
ความรูความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่เที่ยงตรง โปรงใส ฯลฯ
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(4) สป.มท. มีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการใหบริการและการปฏิบัติงาน
ดังตารางที่ P-5
ตารางที่ P-5 : เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
อาคารสถานที่
1. อาคารสํานักงาน (ประกอบดวย หองประชุม หองสมุด รานคา
4. ศูนยเขตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 แหง
สวัสดิการ ที่จอดรถ ศูนยอาหาร ลานกีฬา บานพัก สหกรณออม
5. สํานักงานบริหารกลุมจังหวัด 18 แหง
ทรัพยกระทรวงมหาดไทย)
6. วิทยาลัยมหาดไทย
2. ศาลากลางจังหวัด และสํานักงานจังหวัด 76 แหง
7. หองพิพิธภัณฑสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุ
3. ศูนยดํารงธรรม 77 แหง
ภาพ
เทคโนโลยี
1. ระบบการสื่อสารผานดาวเทียม
6. ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
2. ระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS)
7. ระบบศูนยบัญชาการกระทรวงมหาดไทย
3. ระบบการตรวจราชการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Inspection)
9. ระบบ e-Learning
4. ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 10. ระบบฐานขอมูลเรื่องรองเรียน Smile line 1567
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด (PADME)
11. ระบบโครงขายภายใน Intranet , Hotline, Line
5. ระบบ e-Report
อุปกรณ
1. ระบบคอมพิวเตอรแมขายแยกหนาที่การทํางานของ Application 2. รถอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
Server และ Database Server พรอมระบบสํารองกรณีเกิดภัย
3. ระบบดาวเทียม ชุดอุปกรณสื่อสาร
พิบัติหรือไฟฟาขัดของ
4. หองอบรม พรอมคอมพิวเตอรระบบตาง ๆ

(5) สป.มท. ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ตาง ๆ ดังตารางที่ P–6
ตารางที่ P-6 : สป.มท. ดําเนินงานภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ดานการ
ปฏิบัติงาน

ดาน
บุคลากร

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550
5. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
7. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2553 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552
10. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
11. พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
12. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. คําสั่งคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
14. ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนยดํารงธรรม
15. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
16. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552
17. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
18. ระเบียบการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผูไดรับพระราชทาน และ
การเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. 2511
19. ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานการประดับและกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชนสิทธิบัตร
ประจําตัวและเรียกคืนเหรียญกับบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน พ.ศ. 2512
20. ระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2548
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ข. ความสัมพันธระดับองคการ
(6) สป.มท. มีโครงสราง 2 สวน ไดแก
6.1 โครงสรางการบริหาร กํากับดูแลสวนราชการในสังกัด มท. แบงออกเปน 6 กรม 3 กลุมภารกิจ
ไดแก 1) กลุมภารกิจดานความมั่นคง ไดแก กรมการปกครอง และกรมที่ดิน 2) กลุมภารกิจดานการพัฒนา
ชุมชนและปกครองทองถิ่น ไดแก กรมการพัฒนาชุมชน และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 3) กลุมภารกิจ
ดานการปองกันสาธารณภัยและพัฒนาเมือง ไดแก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
6.2 โครงสรางการบริหาร กํากับดูแลของ สป.มท. แบงออกเปน
6.2.1 การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย 13 สํานัก/กอง/ศูนย และหนวยงาน
ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย 3 หนวยงาน หนวยงานตั้งขึ้นตามอํานาจปลัดกระทรวงมหาดไทย 3
หนวยงาน (โดยเปนราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค ไดแก สํานักยุทธศาสตรการบริหารราชการกลุม
จังหวัด (OSM) 18 กลุมจังหวัด)
6.2.2 การบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานจังหวัดมี 76 สํานักงาน
ในการกํ า กับ ดูแ ลองคก ารที ่ด ี ดา นการปฏิบ ัต ิง าน ดา นงบประมาณ ด า นการปกปอ ง
ผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และดานธรรมาภิบ าล เพื่อควบคุม และตรวจสอบ
หนวยงานในสัง กัด ใหเ กิดความโปรง ใส ปองกันการทุจ ริต ประพฤติมิช อบ โดยรับ การตรวจประเมิน
จากหนวยงานภายนอกดานการปฏิบัติง าน จาก ก.พ., ก.พ.ร. สํานัก งานผูตรวจการแผนดิน, ปปช.
และ อ.ก.พ. มท. ดา นงบประมาณ ไดแ ก สตง. และ สงป. และดา นการปกปอ งผลประโยชนฯ
ประกอบดวย คณะกรรมการ ป.ป.ท., คตป. รวมทั้ง ไดแตง ตั้ง บุค ลากรจากองคก ารดานตอตานการ
ทุจริต และภาคเอกชนเขารวมเปน คกก. ทั้ง ในระดับ กระทรวง และระดับ จัง หวัด สําหรับ การตรวจ
ประเมินภายในมีก ารกํา กับ ดูแ ลองคก ารที่ดีดา นการปฏิบัติง าน คณะกรรมการระดับ กระทรวงเพื่อ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต มีคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายและแผน คณะกรรมการ
และหัวหนาคณะทํางาน PMQA สป.มท. ดานงบประมาณมี สป.มท. ค.ก.จ.สป.มท. และ ตภ.สป.
ดานการปกปองผลประโยชนฯ และดานธรรมาภิบาล มี ค.ต.ป. ดังรูปภาพที่ P-7
รูปภาพที่ P-7 : โครงสรางองคกรของการกํากับดูแลตนเองที่ดี
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(7) สป.มท. ในฐานะกรมนโยบาย ซึ่งมีหมวก 2 ใบในการปฏิบัติงาน ไดแก 1) บทบาทระดับกระทรวง
มีภารกิจหลักในการเปนแกนกลางการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร และแปลงนโยบายสูการปฏิบัติในพื้นที่
2) บทบาทในฐานะกรม มีภารกิจหลักในการอํานวยการและสนับสนุนการดําเนินการของกระทรวง และ
จังหวัด /กลุมจังหวัด การบริหารจัดสรรทรัพยากรเพื่อหนวยงานในสังกัด มท.ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
โดยมีกลุมผูรับบริการ รวม 4 กลุม ไดแก จังหวัด/กลุมจังหวัด กรมในสังกัด มท./รัฐวิสาหกิจ ประชาชน
และอปท./กลุมผูนํา ทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก สวนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน ประชาชน
โดยแตละกลุมมีความตองการ/ความคาดหวังที่แตกตางกัน สป.มท. จึงไดกําหนดแนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน ดังปรากฏตามตารางที่ P-8
รูปภาพที่ P-8 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของ สป.มท.
ความตองการ

ผลิตภัณฑ/บริการ

กลุมผูรับบริการ

1. แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัตริ าชการของ
มท. และการติดตาม
ประเมินผล
2. แนวทางและกลไก
การสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด
และการติดตาม
ประเมินผล
3. การรับเรื่องราว
รองทุกข /ใหบริการ
ขอมูล

-จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด

เขาถึง ใช พัฒนา/ เปนธรรม
สะดวก ประโยชน ปรับให โปรงใส
ได ทันสมัย

ชองทางการสื่อสาร
1.ประชุมชี้แจง/อบรม
3.โทรศัพท/โทรสาร
5.ระบบอิเล็กทรอนิกส

2. VCS
4.หนังสือราชการ

-จังหวัด/กลุมจังหวัด

-จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
-ประชาชน
-อปท./ กลุมผูนําทองถิ่น

4. การรักษาความมั่นคง -จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
- การขาว/เครือขาย
-ประชาชน
- ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
5. การตรวจสอบ
- การตรวจราชการ
- การตรวจสอบ
ภายใน
6. การบริหาร/พัฒนา
- องคการ
- บุคลากร
7. การเงิน/
งบประมาณ
8. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชในการ
บริหารงาน
9. กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติ
10. มาตรฐานและ
ระบบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น

สนับสนุน/ องค รวดเร็ว
พี่เลี้ยง ความรู
เขาใจงาย

1.โทรศัพท/โทรสาร 2.ระบบอิเล็กทรอนิกส
3. สื่อสิ่งพิมพ
4.แบบสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
5.ศูนยรับเรื่องรองทุกข/จดหมาย/ตูรองเรียน
1.ประชุมชี้แจง/อบรม 2. โทรศัพท/โทรสาร
3.หนังสือราชการ
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส
5. สื่อสิ่งพิมพ

-จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด

1.ประชุมชี้แจง/อบรม 2.โทรศัพท/โทรสาร
3.หนังสือราชการ
4.ระบบอิเล็กทรอนิกส
5.ศูนยรับเรื่องรองทุกข/จดหมาย/ตูรองเรียน

-จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
-จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
-จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด

1.ประชุมชี้แจง/อบรม 2. VCS
3.หนังสือราชการ
4.ระบบอิเล็กทรอนิกส
5.แบบสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ
1.ประชุมชี้แจง/อบรม 2. โทรศัพท/โทรสาร
3.หนังสือราชการ
4.ระบบอิเล็กทรอนิกส
1.ประชุมชี้แจง/อบรม 2.โทรศัพท/โทรสาร
3.หนังสือราชการ
4.ระบบอิเล็กทรอนิกส

-จังหวัด/กลุมจังหวัด
-กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด
-อปท.
-กลุมผูนําทองถิ่น

1.ประชุมชี้แจง/อบรม
3.หนังสือราชการ
1.ประชุมชี้แจง/อบรม
3.หนังสือราชการ

2.โทรศัพท/โทรสาร
4.ระบบอิเล็กทรอนิกส
2.โทรศัพท/โทรสาร
4.ระบบอิเล็กทรอนิกส

(8) จากพันธกิจของ สป.มท. ในการอํานวยการและกํากับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารงานของ
หนวยงานในสังกัด สป.มท. และการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นนั้น สป.มท. มีคูความรวมมือและผูสงมอบ
ในบทบาทการปฏิบัติงานตางๆ ซึ่งไดจัดทําเปนขอกําหนดรวมกัน โดยมีแนวทางการสื่อสารรวมกันแบบ 2 ทิศทาง
ดังตารางที่ P-9
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ตารางที่ P-9 : สวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน

สวนราชการ/องคการ
บทบาทการปฏิบตั ิงานรวมกัน
ที่เกี่ยวของ
คูความรวมมือ
หน ว ย ง า นที่ เกี่ ย ว ข อ ง กั บ - พัฒนาระบบงาน กระบวนการ
การบริหาร/การพัฒนา
การลดขั้นตอนงานบริการประชาชน
- พั ฒ นา ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล และ
ฐานขอมูลที่สําคัญ
หน ว ยงานพิ จ ารณากฎหมาย - พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมาย ระเบียบ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดและ
จั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด แบบ กลุมจังหวัด
บูรณาการ
- ประสานงาน/ความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
หนวยงานพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
พันธมิตร
สถาบันการศึกษาที่สนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาค
ผูสงมอบ
หนวยงานบํารุงรักษาและ
ซอมแซมรักษาระบบและแกไข
ระบบ พัสดุ สถานที่ และ
ยานพาหนะ ฯลฯ
หนวยงานที่ปรึกษา / คูคา

ขอกําหนดที่สําคัญ

- มีมาตรฐานใหบริการ
- ลดเอกสาร/เวลา
- ความถูกตอง
- เชื่อถือได
- ความถูกตอง
- ขอมูลครบถวน
- หลักสูตรมีคุณภาพ

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน

1. ประชุม
2. หนังสือราชการ
3. โทรศัพท/โทรสาร
1. ประชุม
2. หนังสือราชการ
3. โทรศัพท/โทรสาร
4. เว็บไซต
1. ประชุม
2. หนังสือราชการ
3. โทรศัพท/โทรสาร
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส

สนับสนุนองคความรูในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ROC)

-เปนไปตาม MOU
สอดคลองกับ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด

1. ประชุม
2. หนังสือราชการ
3. โทรศัพท/โทรสาร
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส

ดู แ ล/บํารุงรักษา/ซอมแซมอาคารสถานที่

- ความเสถียรของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรวดเร็ว
- สะอาด ปลอดภัย

1. ประชุม
2. หนังสือราชการ
3. โทรศัพท/โทรสาร
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส
5. ทบทวนสัญญา
6. ทบทวนผลงาน
1. ประชุมรับฟงความเห็น
2. หนังสือราชการ
3. โทรศัพท/โทรสาร
4. ระบบอิเล็กทรอนิกส
5. ทบทวนสัญญา

ดู แ ล/บํารุงรักษา/ซอมแซมระบบสารสนเทศ

ศึกษาวิเคราะหวิจัย

- คุณภาพ
- ใชประโยชนได

โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน/สงมอบงานกับคูความรวมมือ และผูสงมอบ ทําใหการ
ปฏิบัติราชการของ สป.มท. และการใหบริการมีความชัดเจน เกิดมาตรฐาน และผลักดันใหเกิดนวัตกรรม
การบริหารจัดการของ สป.มท. โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยดํารงธรรม ระบบการตรวจราชการ (e-Inspection)
ระบบรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (PADME) ระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด การกําหนดระบบการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล/มท. (e-Report) การจัดตั้งศูนยบัญชาการกระทรวงมหาดไทย และแบบประเมินผลการกํากับดูแล/
บริหารงานของผูวาราชการจังหวัด เพื่อคนหาผลการปฏิบัติงานดีเดนสําหรับใชในการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ฯลฯ
2. สภาวการณขององคการ : สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของ สป.มท.
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน
(9) สป.มท. กําหนดหนวยงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานภายในประเทศ โดยกลุม
คูแขงขันหลักของ สป.มท. ไดแก 1) สํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง และ 2) หนวยงานที่มีภารกิจ
ดานความมั่นคงภายใน ในฐานะหนวยนโยบายและเปนหนวยสนับสนุน (staff) จึงเนนประเด็นการแขงขัน
เกี่ยวกับ การสนับ สนุน อํานวยการ บูร ณาการ และประสานแปลงนโยบายสูก ารปฏิบัติเ พื่อกระทรวง
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ปฏิ บั ติ ง านได เ ป น ไปตามเป า หมาย การปฏิ บั ติ ร าชการตามนโยบายสํ า คั ญ เร ง ด ว นของรั ฐ บาล
การพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร รวมถึงการขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง ฯลฯ
(11) สป.มท. คนหาแหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบจาก website ของสํานักงาน ก.พ.ร. รายงาน
ประจําป e-SAR Card รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป อยางไรก็ตาม สป.มท. มีขอจํากัด
ในการสืบคนขอมูลเปรียบเทียบและขอมูลแขงขัน คือ ไมสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง สวนมากขอมูล
จะไดมาจากขอมูลที่เผยแพรทางเว็บไซต สําหรับขอมูลเชิงลึก ตองใชวิธีการสอบถามจากหนวยงาน และบาง
หนวยงานไมสามารถเปดเผยได รวมทั้งขอมูลไมเปนปจจุบันและลาชา
สําหรับผลการแขงขันจากผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557 ดังตาราง P-10
ตารางที่ P-10 สภาพการแขงขันภายในของ สป.มท.
ประเด็นการแขงขัน
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง
ประจํ า ป พ.ศ. 2557 (มิ ติ ภ ายนอก /
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ)
ความสํา เร็ จของปริม าณผลผลิ ตที่ ทํ า ได
จริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง
ประจํ า ป พ.ศ. 2557 (มิ ติ ภ ายใน/การ
พัฒนาองคการ)
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง
ประจําป พ.ศ. 2557
ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาล และภารกิจหลัก

คูแขงขัน
สป. 20 กระทรวง

หนวยงานที่มีภารกิจดานความ
มั่นคง ประกอบดวย สขช., สมช.
และ กอ.รมน.

แหลงขอมูล
เปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติราชการดานประสิทธิผลการ -สํ า นั ก ง า น
ปฏิบัติราชการอยูในลําดับที่ 7 รองจาก กห. ก.พ.ร.
พม. พง. ทส. วธ. สธ.
-สํ า นั ก ง า น
ผลการดําเนินการอยูในลําดับที่7 รองจาก สถิติแหงชาติ
นร. กห. คค. พง. พณ. วท. สธ.
ผลการแขงขัน

ผลการปฏิบัติราชการดานประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในลําดับที่ 8 รองจาก นร.
กห. คค. พง. พณ. วท. สธ.
ผลการปฏิบัติราชการอยูในลําดับที่ 1ดีกวา
สขช., สมช. และ กอ.รมน.
ผลการปฏิบัติราชการอยูในลําดับที่ 1 ดีกวา
สขช., สมช. และ กอ.รมน.

(10) สป.มท.มี ป ระเด็ น หลั ก สํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงด า นการแข ง ขั น ของ สป.มท. คื อ
1) การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 2) การเปลี่ยนแปลงของปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
IT ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 3) การใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 4) การอํานวยความ
สะดวกและมีม าตรฐานการปฏิบัติงาน และ 5) หลัก การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การทํางานคุมคา
โปรงใส ตรวจสอบได
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร
(12) สป.มท. มีประเด็นความทาทายเชิงยุทธศาสตร และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ดังตารางที่ P-11
ตารางที่ P-11 ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร
ดานพันธกิจ

ดานการปฏิบัติ

ความทาทาย

ความไดเปรียบ

- การเปลี่ยนแปลงของบริ บททางเศรษฐกิจและสังคม /ความ
มั่นคง ความซับซอนเกี่ยวพันในหลายมิติ ทั้งภูมิประเทศ สังคม
และเศรษฐกิจตอการผลักดันใหบรรลุเปาหมาย
-ควรปรับปรุงบริบททางการบริหาร
- นํานโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล แปลงสูการปฏิบัติอยาง
รวดเร็ว ชัดเจนมีประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล
- ภารกิจมีลักษณะตองบูรณาการเชื่อมโยงในลักษณะประชารัฐ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

- มีอํานาจหนาทีต่ ามกฎหมายในการบริหาร กํากับดูแล และ
บูรณาการระดับพื้นที่ โดยเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางใน
ภูมิภาค และไดรับความไววางใจจากรัฐบาล

- มอบอํ านาจในการกํ ากั บดู แล ปฏิบั ติงานครอบคลุ มทุ ก
พื้นที่
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ประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร

ดานบุคลากร

ความทาทาย

ความไดเปรียบ

- มีความเรงดวนในการบูรณาการการขับเคลื่อนและใชทรัพยากร
- การกําหนดระบบพัฒนาติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
- การเพิ่มประสิทธิภาพใหการจัดการตอเรื่องรองเรียน แกปญหา
ความเดือดรอนและใหบริการประชาชน

- มีเครือขายในระดับพื้นที่
- บูรณาการ ประสานงานการปฏิบัติงานจากบนลงลาง และ
ลางขึ้นบนสม่ําเสมอ
- ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว ทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
- มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการสื่อสาร บริหาร สั่ งการ
ครอบคลุมทั้งประเทศ
- รับทราบทิศทาง เปาหมาย ในการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
- มีความพรอมในการปฏิบัติ
- มีความสามารถในการบูรณาการ การประสานงาน

- การปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม และขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานของเจาหนาทีใ่ หสามารถเพิ่มประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
รวมถึงการสงเสริมคุณธรรม
- การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ/ทักษะหลายดาน
( Multi – skills ) และองคความรูเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
ด า น ค ว า ม - ความคาดหวัง และความตองการของรัฐบาล สังคม ประชาชน
รั บ ผิ ด ชอบต อ ตอภารกิจสําคัญที่ไดรับมอบหมาย
สังคม
- ความโปรงใสตรวจสอบได

- ใหความไววางใจ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายอยางทั่วถึง
- มีชองทางในการเขาถึงประชาชนทั่วประเทศ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(13) การปรับปรุงประสิทธิภาพของ สป.มท. เพื่อใหเ กิดผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและ
เปนไปอยางตอเนื่องทั้งการดําเนินการตามแนวทางพัฒนาหลักๆ ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA), BSC, PDCA, Good Governance, SMART, Performance Assessment,
Competency Gap, Risk Management, KM, LO แนวทางปรัชญาทางสังคม วิถีพุทธ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ โดยการปรับ ปรุงประสิท ธิภาพของ สป.มท. ที่ดําเนินการอยูเสมอ และตอยอดการพัฒนา
ดังรูปภาพที่ P–12 ไดแก

รูปภาพที่ P – 12 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของ สป.มท.
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1. ผูนํ า ของ สป.มท. ในทุก ระดับ ไดใ หค วามสํา คัญ ตอ การนํ า องคก าร การกํ า หนดทิศ ทาง
ยุท ธศาสตรและเปา หมายของ สป.มท.ใหมีความชัดเจน มีก ระบวนการสื่อสาร ถายทอดองคความรู
(Coaching Tips) สง เสริม สนับ สนุนการปรับ ปรุง พัฒ นาระบบงาน และกระตุนใหเ กิดนวัตกรรม มี
กระบวนการถายทอดยุทธศาสตรและคาเปาหมายของ สป.มท. สูร ะดับ หนวยงานในสัง กัด (Division
Performance Agreement) และสูระดับบุคคล (Individual Performance Agreement) อยางเปน
ระบบ มีการวัดผล และสรางแรงจูงใจ
2. กระบวนการจัด ทําแผนยุท ธศาสตร /แผนปฏิบัติก ารประจําปของ สป.มท. มีความเปนพล
วัตรสามารถปรับ ไดเ ทาทันสถานการณและเปาหมายที่มีก ารเปลี่ยนแปลง มีก ารแปลงนโยบายสูก าร
ปฏิบ ัติแ ละมีก ารติด ตามประเมิน ผล การตรวจราชการเพื่อ ใหก ารปฏิบ ัติง านเปนไปตามเปา หมาย
และมีกระบวนการพัฒนาและสง เสริม การบริห ารราชการจัง หวัด /กลุม จัง หวัด และพัฒ นาระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ มท. / สป.มท. และจังหวัด/กลุมจังหวัด
3. จัดระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับ บริก ารและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชป รับ ปรุง
การใหบริการ รวมถึงการเรียนรูผานการแขงขันเชิงเปรียบเทียบ
4. จัดระบบการติดตามประเมินผล การวัดผลการปฏิบัติราชการ การแจง เตือน และการบริห าร
ภายใตส ถานการณฉุก เฉิน รวมถึง มีฐานขอ มูล ที่เ ปน ประโยชนท างการบริห าร และการปฏิบ ัติง าน
ทั้ง ระบบการรายงานผล ระบบการปองกันความเสี่ยงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีร ะบบสารสนเทศ
ที่ส ามารถจัดประชุม สื่อสารไดค รอบคลุม ทั่วประเทศ (Video Conference System) ระบบการ
ติดตามประเมินผล และระบบการเรียนรู/พัฒนาบุคลากร
5. ใหค วามสํา คัญ ตอ การบริห ารงานบุค ลากร การสรา งสายทางความกา วหนา การ สรา ง
บรรยากาศ และความผาสุก ในการทํางาน กํา หนดระบบการพัฒ นาบุค ลากรโดยมีก ารแลกเปลี่ย น
เรียนรูผานการ Coaching (Coaching Tips) KM ชุม ชนนัก ปฏิบัติ (CoPs) การอบรมผานหลัก สูตร
ตางๆ โดยพิจารณาถึงสมรรถนะหลัก ของ สป.มท. และการประกันคุณภาพหลัก สูตร การศึก ษาดูง าน
หนวยงานที่เ ปนตนแบบปฏิบัติ (Best Practice) เพื่อใชเ ปนแนวทางในการพัฒ นาตอยอด การจัดทํา
เอกสารการเรียนรู/คูมือการปฏิบัติงาน การสงเสริมการเรียนดวยตนเอง (e-Learning)
6. กําหนดแผนบริห ารสถานการณในสภาวะวิก ฤต สรา งความพรอมของ สป.มท. มีก ารซอ ม
แผนบริหารสถานการณ แจงเวียนแผนเพื่อทุกหนวยงานในสังกัดประยุกตใช
7. สง เสริม การปฏิบ ัต ิร าชการบนหลัก ธรรมาภิบ าล และใชเ ทคนิค การพัฒ นาเพื ่อ จัด การ
เปลี่ยนแปลง พัฒนา และสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งการปรับปรุงและทบทวนผลการดําเนินการสงผลตอการพัฒนา และสรางองคการที่ยั่งยืน
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สวนที่ 2-1

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อยางตอเนื่องตามเกณฑระดับพื้นฐาน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร
ภายใตร ะบบการนําองคก ารอยางมีวิสัยทัศนของผูบ ริหารที่ให
ความสํ า คั ญ ต อ การกํ า หนดเป า หมายในการอํ า นวยการ
ประสานงาน สง เสริม สนับ สนุน กระตุน ผลัก ดันและกํากั บ
ติดตาม ทั้งเชิงภารกิจ (Cross Function) และเชิงพื้นที่ (Area Based)
ในฐานะสวนราชการ ระดับกรมและในภาพรวมของกระทรวงให
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ กํ า หนดไว ผ า นกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตรภายใตก ารบริหารยุท ธศาสตรแบบมุง ผลสัม ฤทธิ์ รูปภาพที่ 2.1-1 กรอบการบริหารยุทธศาสตรของ สป.มท.
อยางเปนระบบและครบวงจร ควบคูไปกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน
(Internal Control) ดังรูปภาพที่ 2.1-1
สป.มท. มีขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตร ประกอบดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา แผนยุทธศาสตร การรับ
ฟง ความคิดเห็น /ขอ เสนอแนะและระดมความคิดเห็ น การกําหนด
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณและรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตร การสื่อสารและถายทอด รวมทั้งการแปลงแผนยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ การ
กํากับ ติดตามและรายงานผล ดังรูปภาพที่ 2.1-2
ในการวางแผนยุ ท ธศาสตรของ สป.มท. ไดคํานึง ถึง ความ
รูปภาพที่ 2.1–2
คล องตัว และความยื ดหยุน ของกระบวนการวางแผนยุท ธศาสตร
ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร สป.มท.
โดยการใชเทคนิค การวางแผนตามสถานการณ (Scenario Planning)
รวมทั้งไดใหความ สําคัญกับความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงที่ คุกคามตอความ
ยั่งยืนขององคการจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ วางแผนเชิงยุทธศาสตรและในสารสนเทศ รวมทั้ง
ความสามารถขององคการในการนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ โดยกําหนดแนวทางรองรับเพื่อใหการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นองค ก ารให บ รรลุ เ ป า หมายที่ กํ า หนดไว สป.มท.
มีการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล และสารสนเทศสําคัญ ตาง ๆ
เพื่ อ นํ า มาใช เ ป น พื้ น ฐาน ในการพิ จ ารณาประกอบการกํ า หนด
ยุทธศาสตรและกําหนดผลสัม ฤทธิ์ของเปาหมายตามอํานาจหนาที่
กฎหมายและพันธกิจหลักขององคการ ที่หลากหลาย ครอบคลุมและ
ตารางที่ 2.1-3 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
นาเชื่อถือ ดังตารางที่ 2.1-3
และสารสนเทศในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
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2) นวัตกรรม
สป.มท. มี วิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง นวั ต กรรมและโอกาสเชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ารที่ สํ า คั ญ
โดยผูบริหาร มีบทบาท ในการเสริมสรางนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ความคลองตัวและความ
ยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง ไดแก ศูนยดํารงธรรม ศูนยบัญ ชาการมหาดไทย การประชุมรวมระหวาง
ผูบริหารระดับสูงกับผูปฏิบัติงาน และ วิธีการอื่น ๆ โดยมีโอกาสเชิงยุทธศาสตร คือ ไดรับความไววางใจและ
นโยบายรัฐบาลที่เอื้อตอการดําเนินงาน
3) การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร
สป.มท. มีก ารกําหนดยุท ธศาสตร ผานขั้นตอนที่
สําคัญ ไดแก การศึกษาขอมูลที่จําเปนในการจัดทํายุทธศาสตร
การวิ เคราะหสภาพแวดลอม ขององคการตามหลัก PESTEL
Analysis แนวคิ ด McKinsey’s 7S หลัก SWOT Analysis
นําไปสูก ารจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/
โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน ดังรูปภาพที่ 2.1-4
รูปภาพที่ 2.1-4 วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตรของ สป.มท.
4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสวนราชการ
สป.มท. มี ร ะบบงาน เช น ระบบงานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ระบบงานอํ า นวยการและ
ประสานงาน ระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานพัฒนาองคความรู เปนตน โดยกําหนดใหผูสงมอบ
และพันธมิตรดําเนินการในงานบํารุงรักษา ซอมแซมและแกไขอุปกรณเทคโนโลยี งานที่ปรึกษาทางวิชาการ
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานดูแลรัก ษาความสะอาด ทั้งนี้ สป.มท. มีสมรรถนะหลัก ที่สําคัญ
คือ ความเชี่ยวชาญในการแปลงนโยบาย สูก ารปฏิบัติในพื้นที่ การมีก ลไกและเครือขายความรวมมือ
ครอบคลุมทั่วประเทศความเชี่ยวชาญในการบูรณาการ และประสานงาน รวมทั้งการจัดการขอมูลสารสนเทศ
ข. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญและการพิจารณาวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
สป.มท. ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาประสงคที่สําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
โดยจัดลําดับความสําคัญและกรอบเวลาที่จะบรรลุเปาประสงค กําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย เชิงเปรียบเทียบ
พิจารณาถึงการตอบสนองความทาทาย/ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และผูรับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ
1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
สป.มท. ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมทั้งมีการ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใชจายงบประมาณประจําป
โดยมีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการตามรูปภาพที่ 2.2-5
ทั้ ง นี้ มี ก ารระบุ แ ผนงาน/โครงการในแต ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ คาเปาหมายและงบประมาณราย
รูปภาพที่ 2.2-1 กระบวนการจัดทํา
ไตรมาสอยางชัดเจน
แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ สป.มท.
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2) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัตแิ ละการจัดสรรทรัพยากร
สป.มท. มี ก ารถ า ยทอดและสื่ อ สารแผนปฏิ บั ติ ร าชการทั้ ง ในระดั บ องค ก าร หน ว ยงาน
และบุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรูรวมกันและใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการไปยังหนวยงานภายนอก สป.มท. รวมทั้งผูสงมอบ พันธมิตร และผูมีสวนไดสวนเสียผาน
วิธีการที่หลากหลาย เชน การประชุม/สัมมนา หนังสือสั่งการ/หนังสือแจงเวียน เว็บไซต เปนตน
สป.มท. มีการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่จะเกิด
เหตุก ารณความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคการยอมรับได รวมทั้ง มีกระบวนการติดตามความสําเร็จ ผล
การดําเนินงาน โดยไดพัฒนาระบบการติดตามในหลายรูปแบบ ซึ่งมีทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญ
คือ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัส ดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ โดยมี หลักเกณฑในการจัดสรร
ทรัพยากรที่ชัดเจน
3) แผนดานทรัพยากรบุคคล
สป.มท. เนนใหความสําคัญ กับ การบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 2 ดาน ไดแก การบริหารงาน
บุคคลและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล โดยมีก ารวิเ คราะหภารกิจที่ส อดคลองกับ แผนยุท ธศาสตร ของ
หนวยงานซึ่งไดกําหนด แผนดานทรัพยากรบุคคลในดานตาง ๆ เชน การวิเคราะห ทบทวนภารกิจ/ปริมาณ
งาน/โครงสราง การวางแผน และการบริหารอัตรากําลัง การปรับปรุงดูแลในดานสุขภาพ สวัสดิการและ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม เปนตน
4) ตัววัดผลการดําเนินการ
สป.มท. กํา หนดตั วชี้ วัดผลการดํา เนิ นการเพื่อ ใช ในการติ ดตามความสํ าเร็จ และประเมิ น
ประสิทธิผล โดยมุงเนนใหตัวชี้วัดสะทอนเปาประสงค รวมทั้งคํานึงถึ งลําดับของการปฏิบัติงานและความ
ตอเนื่อง โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรขององคการและแผนงาน/โครงการที่สําคัญ
5) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
สป.มท. มีการเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยนําแนวคิดการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง มาใช และมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรและปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
การเพื่อใหสอดคลอง กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีนโยบายและขอสั่งการเรงดวน
สป.มท. จะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับและขับเคลื่อน
งานไดอยางทันทวงที
ข. การคาดการณผลการดําเนินการ
การคาดการณผลการดําเนินการ
สป.มท. มีการคาดการณผลการดําเนินการขององคการไวลวงหนา โดยมีการกําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด ตามกรอบระยะเวลาภายใตเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรในแตละประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ ในการ
กําหนดคาเปาหมาย ไดอาศัยการรวบรวมขอมูล/สถิติตาง ๆ การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหผล
และการเปรียบเทียบจากแหลงตาง ๆ (Baseline) เชน ผลการดําเนินงานขององคการที่ผานมากับองคกร
เทียบเคียง เปนตน
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรบั บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1 สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ก. สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1) (2) สป.มท. มีกระบวนการคนหาสารสนเทศเกี่ยวกับการรับฟงความตองการและความคาดหวัง
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากการ
ผูรับบริการ
1. จั ง หวั ด /ก ลุ ม
สง มอบผลิตภั ณฑแ ละบริก ารตามผลิ ตภัณ ฑ
จังหวัด
2. กรม/รัฐวิสาหกิจใน
และการบริการ ของ สป.มท. ตามตารางที่ P-1
สังกัด
และ P-9 โดยผ า นช อ งทางการรั บ ฟ ง และ
การสื่อสารทั้ง เชิง รุก และเชิงรับ ตามความถี่
ของแต ล ะชอ งทาง ซึ่ง จะแตกต างกัน ไปตาม
กลุ ม และพฤติ ก รรมของผู รั บ บริ ก ารและ
ผูมีสวนไดสวนเสี ย ในแตล ะกิจ กรรม มีก าร
วัดผลสํ าเร็ จ ของการดําเนิน งานเพื่ อนํา ผลที่
ไดรับไปปรับปรุงการสงมอบผลิตภัณฑและการ
ใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รูปภาพที่ 3.1-1 การรับฟงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้ ง นี้ ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากการรั บ ฟ ง สป.มท.
ไดจัดเก็บขอมูลตางๆ อยางเปนระบบในระบบสารสนเทศ มีการนําข อมูลไปใชประโยชนในการนําองคการ
การวางแผนและการบริหารงาน เชน ขอมูลการรองเรียนรองทุกข ขอมูลออกบัตรประจําตัว ฯลฯ ดังรูปภาพที่ 3.1-1
นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญ
กับ ผูรั บ บริ ก ารที่ พึง มี ในอนาคต
โดยพิจ ารณาจากความต องการ
ของผู รั บ บริ ก ารจากการรั บ ฟ ง
ความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย สป.มท.ไดนํา
ขอเสนอแนะมาปรับ ปรุงทบทวน
การส ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละการ
ให บ ริ ก าร เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑและการใหบริการ เชน
กรณีรับเรื่องราวรองทุกขและการ
ใ ห บ ริ ก า ร ไ ด จั ด เ พิ่ ม คู
สายโทรศัพท 1567เปน 86 คูสาย
ครอบคลุมทั่วประเทศ และเพิ่มตู
รับฟงขอเสนอแนะและเรื่องรอง 3.1-2 ความตองการของผูรับบริการจากการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุก ข ในจุด ให บ ริ ก ารต างๆ ของ
สป.มท. รวมทั้ง ไดจัดทําเปนคูมือการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน เพื่อใหเจาหนาที่ใชเปนมาตรฐาน
ในการใหบริการ ดังตารางที่ 3.1-2
1 แผนยุทธศาสตรฯ
2 สนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนา
จว/กจว.
3 การรับเรื่องราวรองทุกข /
บริการขอมูล
4 การรักษาความมั่นคง
5 การตรวจสอบ
6 การบริหาร/พั ฒนา (องค การ /
บุคลากร)
7 การเงิน/งบประมาณ
8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9กฎหมายและระเบียบปฏิ บัติ
10 มาตรฐานฯ บริหารงาน
บุคคลสว นทองถิ่ น
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(3) (4) (5) สป.มท. สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหทราบ
ขอมูลความตองการของผูรับบริการ และใชเปนแนวทางการปรับปรุงและกําหนดทิศทางการดําเนินการที่เหมาะสม
และเกิดภาพลักษณที่ดียิ่งขึ้นแกองคการ โดยสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ในภาพรวมของงานบริการใน
แตละดานทางระบบออนไลน และแบบสํารวจโดยตรงไปยังผูรับบริการ ปละ 1-2 ครั้ง และยังใหความสําคัญกับ
การประเมินความพึงพอใจหนางาน ณ จุดบริการ เชน งานออกบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ
เสรีชนและเหรียญราชการชายแดนและงานจายเหรียญพิทักษเสรีชนและเหรียญราชการชายแดน นอกจากนี้ยังจัด
ใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสามารถมายื่นดวยตนเอง แลวนํามา
ประมวลผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจนําเสนอผูบริหาร เพื่อนําไปปรับปรุงการบริการแกผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียใหการบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สป.มท. ไดพัฒนาและปรับปรุงคําถามเพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัย โดยใหหนวยงานภายใน
สป.มท. จังหวัด และกลุมจังหวัด พิจารณาขอคําถามทุกป เพื่อทดสอบแบบสอบถาม กอนนํามาใชจริง รวมทั้งได
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับสํานักงานปลัดกระทรวง 10 กระทรวงที่มี
หนวยงานในภูมิภาค หนวยงานดานความมั่นคง โดยนําผลจากการเทียบเคียง มาปรับปรุง การใหบริการ เชน
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลไดงายบนเครือขาย Internet ของ สป.มท.
นอกจากนี้ สป.มท. ไดจัดเก็บขอมูลการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไวอยางเปน
ระบบ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนยุทธศาสตร สป.มท. กระบวนการใหบริการ
3.2 การสรางความผูกพัน
ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(6) (7) สป.มท. นําความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการสงมอบ
ผลิตภัณฑและการใหบริการ โดยมีขอกําหนดที่สําคัญคือ ความรวดเร็ว ความถูกตอง ขอกําหนดดานกฎหมาย
ความคุมคา ลดตนทุน เชน การปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร การจัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข คูมือ
มาตรฐานการแกไขปญหาเรื่องรองฯ เปนตน และถายทอดไปยังบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของตามกระบวนการ เพื่อให
ไดผลผลิตและบริการที่มีมาตรฐานในการสงมอบใหผูรับบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดรับคําชมและสราง
ความประทับใจ จากผูรับบริการเรื่องรองเรียนรองทุกข สงผลใหผูรับบริการมีความผูกพันกับองคการมากยิ่งขึ้น
(ผลสํารวจความพึงพอใจของสวนดุสิตโพล) นอกจากนี้ สป.มท. ยังใหการสนับสนุน อํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เชน SMS แจงเตือน e-mail การโหลดแบบฟอรมตาง ๆ และคูมือการ
ดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้ง 76 จังหวัด
(8) สป.มท. มีการจําแนกกลุมผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย จากความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย พันธกิจ ผลิตภัณฑและบริการ
ที่สงมอบและ การแบงสวนราชการ จากผลการสํารวจ
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย รวมถึงกลุมผูรับบริการในอนาคตโดย
คาดวาจะเปนกลุมผูรับบริการกลุมเดิมที่อาจมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น ดังตารางที่ 3.2-1
3.2-1 การจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
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ข. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(9) สป.มท. ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เพื่อรับฟง
ป ญ หา ความต องการและความ
คาดหวังกับกลุมผูรับบริการ นอกจากนี้
ยังจัดใหมีการศึกษาดูงาน และรวมกัน
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสนั บสนุนดูแล
สังคมและชุมชน ที่อาจไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของ สป.มท. กั บ
กลุมผูรับบริการ โดยสรางความคุนเคย
และสรางความสัมพันธ อันดีระหวาง
ผูรับบริการ และผูใหบริการจากสํานัก/
3.2-2 กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
กองของ สป.มท. เพื่ อนํ า ไปสู ก าร
ประสานสัมพันธและการดําเนินงานรวมกัน โดยผานกิจกรรมตาง ๆ ตามที่เหมาะสมกับผูรับริการและผูมีสวนได
สวนเสียแตละกลุม อาทิ การประชุม การ Coaching การจัดสัมมนาการรับเรื่องราวรองทุกข/ใหบริการขอมูล
24 ชม. การจัดกิจกรรมสัมพันธ การสงเสริมการมีสวนรวม สื่ออิเล็กทรอนิกส วิทยุ โทรทัศน Youtube ฯลฯ
โดยมี เ ปา หมาย ความถี่ ในการสื่อ สารที่ชัด เจน สม่ํา เสมอ เพื่ อให ผูรับ บริก ารและผูมี สวนไดสว นเสี ย
ทุกกลุมสนับสนุนการดําเนินงานของ สป.มท./มท. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) สป.มท. มีก ระบวนการการจัดการกับขอรองเรียนรองทุก ข ของผูรับ บริการและผูมีสวนได
สวนเสีย โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่องรองเรียนผานชองทางตางๆ เชน การรองเรียนดวยตนเองที่ ศูนยดํารง
ธรรมสวนกลางและจังหวัด โทรศัพทสายดวน “1567” จดหมาย กลองรับความคิดเห็น website ฯลฯ นํา
เรื่องรองเรียนเขา กระบวนการตรวจสอบ คัดแยกประเภทของขอรอ งเรียนและจัดสง ให ห นวยงานที่
รับผิดชอบดําเนินการตอบขอชี้แจง และ
ติ ด ต า ม ก า ร ต อ บ ก ลั บ ร ว บ ร ว ม
ความก า วหน า การแก ไ ขป ญ หาจาก
หนวยงาน ที่เกี่ยวของสรุปผลการแกไข
ปญหาของหนวยงานเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทย และผูตรวจราชการ มท. เพื่อ
ทราบ/เพื่อพิจ ารณาสั่ง การ แลวจึงแจง
ผลการดําเนินการตาม ขอรองเรียนใหผูที่
เกี่ยวของทราบ รวมทั้ง ประเมินความ
พึ ง พอใจหลั ง การแจ ง ผลผู ร อ งเรี ย น
รูปภาพที่ 3.2-3 กระบวนการจัดการกับขอรองเรียนรองทุกข
เพื่อนํามาปรับ ปรุง การปฏิบัติง านตอไป
รวมทั้งไดจัดทําคูมือการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน และประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
ของ สป.มท. เพื่อใหผูรับบริการมั่นใจไดวาจะไดรับผลิตภัณฑและการบริการ จากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุก
คนตามมาตรฐานของคูมือที่กําหนด ดังรูปภาพที่ 3.2-3
นอกจากนี้ไดมีการสุมตรวจตามจุดบริการเดือนละครั้ง เพื่อใหผูรองเรียนเกิดความเชื่อมั่นวาขอรองเรียน
ไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ
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หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคการ และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการของ สป.มท.
ก. การวัดผลการดําเนินการ
(1) (2) สป.มท. ไดกําหนดกลไกการบริหารองคก ารทั้ง การบริห ารนโยบาย และการบริห ารงาน
ประจําวัน โดยทุก หนวยงานจะวัดวิเคราะหประสิทธิผลการดําเนินงานของตนเองผานตัวชี้วัดที่กําหนด
(เปรียบเทียบผลกับเปาหมายที่ตั้งไว) และใชในการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ซึ่งกลไกดังกลาว เปนสิ่ง
ที่ชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ งทัง้ องคการ
ดังรูปภาพที่ 4.1-1 โดยมีวิธีการเลือกและรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศ พร อ มกั บ ปรั บ และบู ร ณาการให
สอดคล อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น เพื่ อ ติ ด ตามผล
การปฏิบัติการและผลการดําเนินการโดยรวมที่สามารถ
ทําใหขอมูลมีความถูกตองและพรอมใชงานประกอบดวย
ข อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ นยุ ท ธศาสตร ข อมู ล ที่ ส นั บ สนุ น
กระบวนการสรางคุณคา กระบวนการสนับสนุน และการบริการ ขอมูลการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
และขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานระบบงานตาง ๆ จํานวน 34 ฐานขอมูล ซึ่งมีหลักเกณฑการ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญ ใชการพิจารณาความสอดคลองกับปจจัยหลักที่สําคัญ ทั้งนี้ มีการนําขอมูลและสารสนเทศ
ไปใชเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองคการ โดยผานชองทางทั้งที่เปนทางการ อาทิ การประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการโดยการประชุมยามเชา ทุกวันอังคาร เปนตน รวมทั้งชองทางที่ไมเปนทางการ อาทิ การเขาพบเพื่อ
ปรึกษาหารือ และกํากับดูแล ทําใหองคการสามารถสื่อสาร และแปลงนโยบาย/แผนงานโครงการไปสูผูปฏิบัติได
อยางทั่วถึง โดยไดเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบเพื่อนํามาสนับสนุนการตัดสินใจและพัฒนานวัตกรรม
ในดานตาง ๆ ได หนวยงานที่นํามาเปรียบเทียบ ไดแก สป.รง., สป.พณ., สป.กษ., สป.พน., สนข., สมช. และ
กอ.รมน. โดยหนวยทีเ่ ปน สป. จะมีหนวยงานอยูในสวนภูมิภาคเชนเดียวกัน หรือมีการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน
นอกเหนือจากนั้นเปนหนวยงานที่ดําเนินการดานความมั่นคง
(3) (4) สป.มท. มีการเลือกและสรางความมั่นใจในการใชขอมูลและสารสนเทศจากผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดย Line จะเปนการสื่อสารเพื่อสั่งการจากผูบ ริหารสวนกลางไปถึงผูบริหารสวน
ภูมิภาค เพื่อใชในการตัดสินใจในระดับ ปฏิบัติก ารและระดับ ยุท ธศาสตร ซึ่ง ทําใหก ารประสานงานจาก
สวนกลางไปยังสวนภูมิภาคเปนไปดวยความรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ สําหรับ Facebook การสื่อสาร
ในรูปแบบนี้ยังไมแพรหลาย แตผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียก็เขาไปโพสตขอความแลว รวมทั้งมีการ
สื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคการผานเว็บบอรด (Webboard) ในเว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย
(www.moi.go.th) และเว็บไซตภายใน (moinet) และมีการรับแจงเหตุขัดของการใชงานอุปกรณเครือขาย
และอุปกรณสื่อสาร ผาน Call Center 55555 รวมทั้งมีการรับเรื่องรองเรียน - รองทุกขผาน 1567 หรือ
Smile Line 1567 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีระบบติดตามการเบิกจายงบประมาณ เพื่อติดตามการ
เบิกจายงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละไตรมาสไดวามีการดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่ง
ผูบ ริห ารสามารถใชขอมูล จากระบบฯ ดัง กลาว เพื่อการตัดสินใจสั่ ง การใหห นวยงานภายในองคก าร
ดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายในแนวทางที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผ ลตอ องคการ
ตอไป
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ข. การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ
(5) สป.มท. ไดทําการทบทวนและวิเคราะหเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนยุทธศาสตรขององคการและ
ปรับปรุงขีดความสามารถขององคการ อาทิ ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรในปที่ผานมา ขอมูลและระบบ
สารสนเทศตามประเด็นยุทธศาสตรในปจจุบัน และนโยบายรัฐบาล เปนตน ทําใหทราบถึงศักยภาพและโอกาสใน
การพัฒนา และกําหนดทิศทางรวมถึงการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ยังใช
เปนปจจัยในการพิจารณาความจําเปนตอการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ
สามารถนําไปใชในการติดตามและกํากับการดําเนินการในระดับองคการ หนวยงาน และบุคคลดวยตัวชี้วัดตาง ๆ อีก
ทั้งเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานดานการตรวจราชการ โดยไดสื่อสารผลการดําเนินการใหผูบริหารและผูปฏิบตั ิการ
รับรูรวมกัน โดยผานการประชุม/อบรม/สัมมนาตาง ๆ พรอมถายทอดไปยังหนวยงานระดับจังหวัดดวยระบบการ
ประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System : VCS) และถายทอดไปยังหนวยงานระดับอําเภอดวยระบบ
Video Streaming และสื่อสารผานระบบเครือขาย Intranet
ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ
(6) (7) (8) จากการวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ ทําใหเห็นถึงผลการดําเนินการที่ดี ทําใหมีการแสวงหา
แนวทาง กระบวนการวิธีการที่ดีกวา เพื่อใหไดผลสําเร็จสูงสุด ซึ่ง สป.มท. มีความโดดเดนในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว หนวยงานที่กํากับดูแลและดําเนินการ คือ สํานักตรวจราชการและเรื่องราว
รองทุกข มี วิธีการปฏิบัติที่ เปน Tacit Knowledge ซึ่งเผยแพรเปน Explicit Knowledge เพื่อให องคการอื่น ๆ
สามารถนําไปปฏิบัติได และนําเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมาใชเพื่อถายทอดความรูและประสบการณดวยวิธีการ
ตาง ๆ ดังนี้ Morning talk, On the Job Training, Knowledge Sharing, Coaching, Brain Storming และ Site Visit
เพื่อสงเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ซึ่งทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมี การคาดการณผลการดําเนินการของหนวยงานไวลวงหนา เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององคการ ภายใตเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรในแตละประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ ในการ
กําหนดคาเปาหมายไดอาศัยหลักการกําหนดจากการรวบรวมขอมูล/สถิติตาง ๆ การประมวลผลขอมูลและการ
วิเคราะหผลเพื่อตีคาความหมาย และกําหนดเปนเกณฑการทํางานที่มีความทาทายและเปนไปไดในทางปฏิบัติ ทําให
เห็นถึงความพรอมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับระบบการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไดดี โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน “ศูนยดํารงธรรม” ใหรองรับ
และสอดคลองกับแนวทางของรัฐบาล ทั้งการเพิ่มงานบริการ/การปฏิบัติงาน และบูรณาการระหวางหนวยงานสู
ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการพัฒนาระบบติดตามความถูกตองแมนยําของชองทางรองทุกขผานสายดวน
1567 ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ซึ่งไดดําเนินการใน 46 จังหวัด โดยไดแจงผลการดําเนินงานให
สตร.สป. ดําเนินการปรับปรุงชองทางรองทุกขผานสายดวน 1567 ทําใหเห็นถึงการสรางนวัตกรรมในตรวจสอบระบบ
การตรวจราชการของสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
4.2 การจัดการความรูสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. ความรูของสวนราชการ
(9) (10) สป.มท. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการความรูในองคการอยางตอเนื่องโดยผูบริหาร เปนปจจัย
สําคัญในการสรางบรรยากาศการเรียนรู และสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการจัดการความรู มุงเนนให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่สําคัญ โดยแนวทางการจัดการความรูเริ่มจากการหาองคความรูที่จําเปนและ
สงผลตอการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร สป.มท. อยางนอย 3 องคความรู ซึ่งไดมาจากการรวบรวมถายทอดจาก
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บุคลากรภายในและภายนอกองคการ เพื่อนํามาบูรณาการและจัดทําแผนการจัดการความรูดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้ง
ไดดําเนินการแบงปนแนะนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศไปดําเนินการ โดยมีการประชุมเสวนาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ประเด็นหัวขอตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานเปนประจํา
สม่ําเสมอ และมีวิธีการสงเสริมการเรียนรูขององคการในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน CoP, Storytelling, Morning talk, Best practice,
Km web, e-book, Thinktank, Coaching and mentoring,
การประชุ ม/สัมมนา, เสี ยงตามสาย, ศึ กษาดู งาน, คู มือ,
สื่อสิ่งพิมพ, เชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา ฯลฯ และมีการ
กําหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดผลลัพธของการจัดการความรูในแตละ
องคความรูที่ชัดเจน มีการติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุง
การดํ าเนิ นงาน รวมทั้ งการทบทวนองค ความรู ป ละ 1 ครั้ ง
ดังรูปภาพที่ 4.2-1
ข. ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) (12) สป.มท. มีวิธีการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ ใหมีคุณลักษณะของขอมูลที่ดี แสดงถึงความ
แมนยํ า ถู กตองเชื่อถือได และทันเหตุ การณ ปลอดภั ยและ
เปนความลับ โดยมีการกําหนดวิธีการ ความถี่ และผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ ที่มีความ
สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ของ สป.มท. ในแต ละประเด็ น
ยุทธศาสตร พรอมทั้งมีระบบฐานขอมูลที่สําคัญเพื่อรองรับผล
การดําเนินการ โดยมีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ พรอม
กับปรับและบูรณาการใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง
ตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการนําเขาขอมูลทั้งแบบ
Real Time รายวัน รายเดือน และตามชวงเวลาของขอมูลแต
ละประเภท ทําใหขอมูลมีความถูกตอง ทันสมัย และพรอม
ใชง านอยูเ สมอ อีก ทั้ง มีก ารตรวจสอบขอมูล เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อถือได พรอมใหบริการขอมูลกับทุกภาคสวน ซึ่งมีกระบวนการ/แนวทางในการ
ทบทวน วิเคราะห คัดเลือกดําเนินการตามรูปภาพที่ 4.2-2 ซึ่งมีกระบวนการทบทวนและวิเคราะหขอมูลและระบบ
ฐานขอมูลใหเหมาะกับความตองการใชงาน ผานกระบวนการ Plan Do Check Act โดยเผยแพรขอมูลและ
ระบบงานตาง ๆ ผานระบบ Intranet และ Internet หรือเอกสารตาง ๆ เชน คูมือในการปฏิบัติงาน เปนตน
(13) (14) สป.มท. มีวิธกี ารในการกํากับดูแล H/W, S/W และ N/W ใหมีความนาเชื่อถือ ปลอดภัย และใชงาน
ไดงาย โดยกําหนดใหมีการทํา CM และ PM ทุกเดือน มีการสํารอง/กูคืนขอมูลกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ มี
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีขอกําหนดการเขาใชงานในหองคอมพิวเตอรแม
ขาย มีระบบรักษาความปลอดภัย Firewall มีการติดตั้งโปรแกรม Antivirus ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและลูก
ขาย พรอมทั้งไดจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติ (IT Contingency
Plan) และทําการซัก ซอมแผนฯ ตลอดจนกําหนดนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และขอปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเปนการบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศ
อุปกรณที่เกี่ยวของ ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ ตามแผนการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว
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หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร
ก. ขีดความสามารถดานบุคลากร
สป.มท. ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินขีดความสามารถ อัตรากําลัง และการเปลี่ยนแปลง
ดานบุคลากรที่องคการตองการเพื่อใหตอบสนองตอภารกิจงานและสอดคลองกับสมรรถนะหลักขององคกร
โดยนํ า มาเชื่ อ มโยงกั บ แผนด า นการ
บริห ารงานบุค คลหรื อ HR Scorecard
ทั้งนี้ ผูบริหารและคณะทํางาน ไดวิเคราะห
ยุท ธศาสตรและบริ บ ทการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการปฏิบัติ
ราชการ ระบบงานและกระบวนการที่ได
ออกแบบไว ตลอดจนภาระงาน ปริม าณ
งาน และกรอบอัตรากําลังที่มี รวมทั้งการ
สรางคุณคากับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียที่ม ากกวาความตองการ โดยใน
หวงระยะเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 –
2559 สป.มท. ไดมุงเนนการพัฒนาระบบ
การรับ เรื่องราวรองทุก ขและการแกไขความ
5.1-1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สป.มท.
เดือดรอนของประชาชน ผานกลไกศูนยดํารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนยดํารงธรรมจังหวัด โดยไดขอรับจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มใหมเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติ ง าน เพื่อ ทําหน าที่ในการรับ เรื่ องราวรอ งเรีย นรอ งทุก ข ตลอดจนมีก ารเพิ่ม พู นความรู ทัก ษะ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง จากการวิเคราะหสมรรถนะที่ตองการและจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน และระดับบุคคลผานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกําหนดลักษณะงาน และ
ระบบการพัฒนาบุคลากร ทําใหมั่นใจขีดความสามารถและอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน ดังรูปภาพที่ 5.1-1
สป.มท. มีระบบการสรรหาเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและเหมาะสมกับลักษณะ
งานของตําแหนงที่เปดรับสมัคร โดยมีกระบวนการตั้งแต การวางแผนดานการบริหารงานบุคคล เพื่อชวย
ในการสรรหาบุคลากรที่ สป.มท.ตองการวาตําแหนงงานที่วางตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ ก.พ. กําหนดอยางไร รวมทั้งจัดทําแผนงานการดําเนินงานสรรหา เพื่อรองรับ
และทดแทนตําแหนงวางในแตละป โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา เพื่อใหตรงตามลักษณะงาน/
ตําแหนงวาง เชน การสอบขอเขียน ผลงาน/วิสัยทัศน การสัมภาษณ เปนตน ตลอดจนดําเนินการสรรหาให
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางของ ก.พ. ดวยความโปรงใสและเปนธรรมทั้งนี้ ในปงบประมาณที่ผานมา
สป.มท. ไดกําหนดแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งผูบริห ารระสูงของ มท.และ สป.มท.ในตําแหนงผูวา
ราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด อธิบดี รองอธิบดี ผูตรวจราชกากระทรวงมหาดไทย ใหแลวเสร็จ
กอนปงบประมาณใหม (1 ตุลาคม 2558) เพื่อใหการบริหารราชการของ มท. และ สป.มท. ทั้งในราชการ
บริ ห ารส ว นกลางและราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าค เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย มี ค วามต อ เนื่ อ ง
มีประสิทธิภาพ
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สป.มท. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมและการรักษาบุคลากรใหอยูองคกร ทั้งในกรณี
บุคลากรบรรจุใหม รวมถึงกรณีการยายหรือเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เชน การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี
ความรูความสามารถพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับ อาทิ จัดใหมีหลักสูตรการอบรมหลักสูตรขาราชการ
บรรจุใหม เพื่อใหเขาใจในพื้นฐานของการปฏิบัติงานในระบบราชการ หลักสูตรเฉพาะดาน เชน หลักสูตรการพัฒนา
หัวหนากลุม ระดับชํานาญการพิเศษ, การปฐมนิเทศหัวหนาสํานักงานจังหวัด ,การปฐมนิเทศรองผูวาราชการจังหวัดใหม
ผูวาราชการจังหวัดใหม เปนตน มีระบบการสอนงานและระบบพี่เลี้ยงเพื่อเปนการพัฒนาความรูและทักษะ
ของบุคคลเพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
ในดานการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน สป.มท. ไดดําเนินการทั้งในราชการสวนกลางและภูมิภาค
เพื่อตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การปรับปรุง
โครงสรางที่เปนทางการ สป.มท. ไดแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการ เพื่อจัดตั้งศูนย ปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตของมท. และศูนยปฏิบัติการขาวกระทรวงมหาดไทย สําหรับการจัดโครงสรางภายในหนวยงาน
เชน การทบทวนภารกิจ เพื่อปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน และโครงสรางอัตรากําลัง ของ สป. ทั้งในสวนกลาง
(สํานัก/กอง/ศูนย) และสวนภูมิภาค (สํานักงานจังหวัด) รวมถึงการจัดตั้งศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดเปนหนวยงานภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการรองเรียนรองทุกข
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความเดื อ ดร อ นของประชาชนในทุ ก พื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ใ นการปรั บ ปรุ ง โครงสร า งและ
การจัดระบบงานขางตน สป.มท.ไดมีกระบวนการและชองทางในการปรับปรุงระบบงาน และการบริหาร
อัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของหนวยงาน
ข. บรรยากาศการทํางานและสวัสดิการของบุคลากร
สป.มท. ไดใหความสําคัญในดานการสรางบรรยากาศการทํางาน โดย สป.มท. ไดดําเนินการสํารวจ
ความตองการของบุคลากร และจัดทําแผนการดําเนินงานทั้งในดานความปลอดภัยในที่ทํางาน และสุขภาพ
อนามัยของบุคลากร และไดดําเนินการตามแผนฯ โดยปรับปรุงอาคาร สถานที่ทํางาน และรักษาความสะอาด
ใหถูกสุขอนามัยอยางสม่ําเสมอ สําหรับดานความปลอดภัยในที่ทํางาน ไดจัดทําแผนบริหารความตอเนื่อง
ในสภาวะวิก ฤตของ สป.มท. ทั้งในดานอัคคีภัย อุทกภัย และการชุม นุมประทวงหรือเหตุการณจลาจล
ตลอดจนมีระบบการตรวจคนเขา - ออก ภายในบริเวณ สป.มท. อยางเปนระบบ ในดานสุขภาพ มีการดําเนิน
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจําปและมีการตรวจติดตามทุกๆ 3 เดือน รวมทั้ง ไดกําหนดตัวชี้วัดของ
แผนงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนการวัดผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ และ
ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรโดยวัดผลจากรอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินการ
ตามกิจกรรมเพื่อสรางสภาพแวดลอมดานการทํางานใหกับบุคลากร เปนตน
การจัดสวัส ดิการใหแกบุคลากร สป.มท. ไดจัดสวัส ดิการในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหตรงกับ
ความตองการของบุคลากร อาทิ บุคลากรที่มีบุตร มีการมอบทุนการศึกษาแกบุตรขาราชการและลูกจาง
สําหรับบุคลากรที่ตองการซื้ออสังหาริมทรัพย ไดจัดสวัสดิการเงินกูเพือ่ ที่อยูอาศัย ดานการอํานวยความสะดวก
เชน การจําหนายอาหารราคาถูก รานกาแฟสวัสดิการ ดานสุขภาพ เชน การสงเสริมสุขภาพ (หอง/ลาน
อเนกประสงคสําหรับออกกําลังกาย) การจัดกิจกรรมสันทนาการ ดานการใหความชวยเหลือตางๆ เชน
การจัดฌาปนกิจกระทรวงมหาดไทย การจัดทําประกันชีวิตกลุมใหแกผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
การชวยเหลือบุคลากรผูประสบภัยในสังกัด สป.มท. เปนตน
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ ข.การประเมินความผูกพันของบุคลากร
สป.มท. ไดมีแนวทางในการกําหนดองคประกอบสําคัญที่สงผลตอความผูกพัน โดยไดสํารวจปจจัย
ที่มีผลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร โดยแบงกลุมเปาหมาย เปน 4 กลุม ไดแก ขาราชการ
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ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนัก งานจางเหมาบริการ และสํารวจจาก 2 ปจจัย ประกอบดวย
ปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) ซึ่งบุคลากรมีความตองการใหมีการจัดสวัสดิการ
ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรปรับปรุงอาคารสถานที่และรานอาหารสวัสดิการ และปจจัยที่สราง
แรงจูงใจ (Motivator factors) บุคลากรมีความตองการใหมีการจัดสวัสดิการใหเหมาะสมสําหรับบุคลากร
ที่ทุมเทและเสียสละในปฏิบัติงานลวงเวลา สป.มท. จึงไดนําผลการสํารวจ มาจัดทําแผนงาน/โครงการ
ใหตรงกับ ความตองการของบุคลากร และเมื่อดําเนินการตามแผนฯ เรียบรอยแลว ไดมีก ารประเมิน
ความผาสุก และความพึง พอใจของบุคลากร และไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะนําเรียนผูบ ริห าร
และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบผลการสํารวจ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงใหตรงกับ
ความตองการของบุคลากร ตอไป
ในดานการสรางวัฒนธรรมขององคการ สป.มท. มีวิธีเสริมสรางวัฒนธรรมใหเกิดการสื่อสารที่เปดกวาง
การทํางานที่ไดผลดี ความรวมมือของบุคลากร โดยมีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการของสป.มท. เพื่อใหเกิดความรวมมือของบุคลากร การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
เชน การทบทวนความเขาใจทิศทางและกลยุท ธของสป.มท. การปรับ ปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน
การจัดหาอุป กรณและเครื่องมือที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน การจัดกิจ กรรมเสริมสรางทีมงาน และการ
ปรับปรุงกระบวนงาน ในดานการใชประโยชนจากความหลากหลายทางความคิดของบุคลากร วัฒนธรรม
และมุมมองบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเก็บรวบรวมความรู (Tacit knowledge) และการจัดแลกเปลี่ยน
เรียนรูในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เปนตน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความโปรงใสเปนธรรม โดยแบงองคประกอบ
ของการประเมินเปน 2 สวน คือ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินสมรรถนะ โดยการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานกําหนดจากการถายทอดเปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ลงสูสํานัก/ศูนย /กอง/กลุม และลงสูร ะดับบุคคล และเชื่อมโยงผลการประเมินเพื่อนําไปพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน และหนวยงานที่รับผิดชอบHRM และ HRD ไดมีการนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนดานการพัฒนาบุคลากร ตอไป นอกจากนี้ สป.มท. ยังพิจารณา
ใหความสําคัญในการสรางขวัญกําลังใจ รวมถึงการยกยอยชมเชยบุคลากรที่สรางคุณประโยชนใหกับ สป.มท.
มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเดนหรือสนับสนุนยุทธศาสตรขององคการ ทั้งในรูปแบบที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน
เชน พิจารณาเลื่อนเงินเดือนในโควตาพิเศษ เพิ่มเติมจากการเลื่อนเงินเดือนในโควตาปกติ ในอัตราไมเกิน
รอยละ 1.00 ตอคน มีป ระกาศยกยองชมเชยผลการปฏิบัติงานทั้ง ในระดับหนวยงานและระดับบุคคล
ใหทุนฝกอบรม และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน
ค. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร
สป.มท. มีก ระบวนการพัฒ นาบุคลากร และการแผนพัฒ นาบุคลากรประจําป ที่ส อดคลองกั บ
แผนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรของสป.มท. รวมทั้งผลการประเมินของ
แตละหลักสูตร สําหรับการจัดฝกอบรม สป.มท. ไดพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ เริ่มตั้งแตขาราชการบรรจุใหม จนถึงผูบริหารระดับสูง
โดยมีการกําหนดแนวทางและวิธีการการพัฒนาที่ชัดเจน
สป.มท. มีวิธีการกําหนดหลักสูตรการอบรมโดยการสํารวจขอมูล/ความจําเปน และความจําเปน
ในการฝกอบรมจากบุคลากรทั่วไป หัวหนางาน และผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ สป.มท.ไดจัดใหมีกิจกรรม
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู บริ ห ารจัด การความรูที่มี อยูใน สป.มท. อย างเปน ระบบบุ คลากรสามารถเขาถึ ง
แหลงความรูไดงาย โดยมีวิธีการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อพัฒนาบุคลากร
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ของสป.มท และยังสงเสริมใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานําความรู ทักษะที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานจริง
มีการจัดทําคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการสรุปองคความรูที่รับจากการฝกอบรมและนํามาเผยแพร
แบงปนความรูใหกับบุคลากรภายในหนวยงานเผยแพรผานชองทางเครือขายอิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ
ทั้งนี้ ประสิทธิผลของการเรียนรูและพัฒนา สป.มท.มีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและ
การฝกอบรมของบุคลากร ในแตละหลักสูตร โดยตั้งประเด็นการประเมินผลตามวัตถุ ประสงคของแตละ
หลักสูตร โดยใชวิธีการและเครื่องมือตางๆ ไดแก 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 2. แบบทดสอบกอนและ
หลังการศึกษาและอบรม 3. การนําความรูที่ไดจากการศึกษาอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง
หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. การประเมินตามเกณฑการประกันคุณภาพการฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย
การหาความจําเปนในการฝก อบรม การพัฒ นาหลั ก สูตร การคัดเลื อกวิท ยากร การบริห ารโครงการ
การประเมินผลการฝก อบรม และ 5. การติดตามผลหลังการฝก อบรม เพื่อติดตามการใชป ระโยชน
จากหลักสูตร
สําหรับประเด็นความกาวหนาในหนาที่การงาน สป.มท. ไดจัดทําสายทางความกาวหนาในทุกตําแหนง
และมี แ ผนการเตรี ย มความพร อ มบุ ค ลากรสํ า หรับ ตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร หรือ ตํ า แหน ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
โดยไดกําหนด หลัก สูตรการพัฒ นาบุคลากร เพื่อเพิ่ม พูนองคความรูในการเตรียมความพรอมสําหรับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งเปนการสรางสายทางความกาวหน าและพัฒ นาบุคลากรใหมีคุณภาพ เชน หลักสูตร
นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) เพื่อเปนการเสริมสรางองคความรู ในการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการทํางานใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งพัฒนาภาวะผูนํา เพิ่มพูนทักษะการเปนผูบริหารระดับกลางเทียบเทามาตรฐานสากล และพรอมที่จะ
ไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาสูตําแหนงนักบริหารระดับกลางตอไป หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะในการบริหารงานของผูบริหาร รวมทั้งมีภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศนและขีดสมรรถนะสูง
พรอมที่จ ะเปนกลไกขับเคลื่อนยุท ธศาสตรของภูมิภาค เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีขีดความสามารถ
และมีความพรอมดานการบริหารจัดการเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาสูตําแหนงนักบริหารระดับตน ในตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด
หรือตําแหนงรองอธิบดีของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตอไป
------------------------
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ห ม ว ด 6 ก า ร ม ุง เ น น ร ะ บ บ ป ฏ บิ ัต กิ า ร
6.1 กระบวนการทํางาน
ก. การออกแบบผลผลิต การบริการและกระบวนการ
(1) (4) สป.มท. มุงเนนระบบการปฏิบัติการ โดยใหความสําคัญการออกแบบ ระบบงานและการ
จัดการกระบวนการเนื่องจากระบบงานและกระบวนการมีผลโดยตรงตอคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุณคาของผลผลิตและบริการที่สงมอบ
ใหแกผูรับบริการและผูที่มีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค
พันธกิจ ยุท ธศาสตร ภารกิจ และอํานาจ
หนาที่ค วามรั บ ผิดชอบตามกฎกระทรวง
แบ ง ส ว นราชการ สป.มท. รวมถึ ง การ
ตอบสนองต อ ความต อ งการและความ
คาดหวัง ของผูรับ บริก ารและผูที่มีสวนได
ส ว นเสี ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ภายใตทรัพยากรที่มีอยู
รูปภาพที่ 6.1-1 แนวคิดการออกแบบกระบวนการ
อย า งจํ า กั ด สป .มท. ได นํ า แน วคิ ด การจั ด กา ร
กระบวนการ มาใชในการวิเคราะห ออกแบบระบบงานและการจัดการกระบวนการมุงเนนการเพิ่มคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงการเพิ่มคุณคาผลผลิตและบริการที่สงมองใหแก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การออกแบบระบบงานเริ่มจากการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวของ ทั้ง ปจ จัยภายในและปจ จัยภายนอก ไดแก (1) วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ ยุทธศาสตร
ภารกิ จ อํ า นาจหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ร ะบุ ไ ว ในลั ก ษณะสํ า คั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร สป.มท.
และกฎกระทรวงแบง สวนราชการ สป.มท. (2) สมรรถนะองคความรู เทคโนโลยี (3) ความตองการ
ความคาดหวัง ของผูรับ บริก ารและผูมีสว นไดส วนเสีย (4) ข อกําหนดที่เ กี่ยวข องอื่น ๆ เช น กฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรฐาน (5) ผลการทบทวนระบบงานที่ผานมา รวมกับการวิเคราะห Value Chain ของ สป.มท.
ที่ตองสนองตอการบรรลุวิสัยทัศน นําผลการวิเคราะหที่ไดมาสังเคราะห เพื่อออกแบบระบบงานและกําหนด
กระบวนการทั้งกระบวนการที่สําคัญและกระบวนการสนับสนุน ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงพิจารณาทบทวนเพื่อให
ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสียที่เปลี่ยนแปลงไปได ดังรูปภาพที่ 6.1-1
(2) สป.มท. นําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค นโยบายของผูบริหาร และความตองการ ความ
คาดหวัง ขอมูลปอนกลับของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงเปาหมายภารกิจ ความรับผิดชอบ
สมรรถนะ บุ คลากร รวมทั้งเทคโนโลยี องคความรูของ สป.มท. มาประกอบการพิจ ารณา และกําหนด
กระบวนการภายใน สป.มท. ประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญ รวม 6 กระบวนการและกระบวนการสนับสนุน
รวม 15 กระบวนการ และนํามาจัดทําขอกําหนดและตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ เปนองคประกอบในการ
ออกแบบกระบวนการ เพื่อใหไดกระบวนการที่สามารถตอบสนองตอขอกําหนดที่สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองเปาหมายของการปฏิบัติราชการของ สป.มท. และผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและกําหนด
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อใชสําหรับติดตามและพัฒนากระบวนการตอไป
หนา 26

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(3) การควบคุม กระบวนการ เมื่อ ออกแบบกระบวนการเสร็จ แลว สป.มท. นํา กระบวนการ
สูการปฏิบัติโดยเริ่มจากการนํากระบวนการที่ไดออกแบบไวไปทดลองปฏิบัติในหนวยงานนํารองเพือ่ ทดสอบ
หรือตรวจสอบหาขอบกพรองของกระบวนการ หากพบขอบกพรองจะดําเนินการปรับ ปรุง แลวนําไป
ทดสอบจนมั่นใจวาไมมีขอบกพรอง จึงจัดทําเปนมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติห รือคูมือการปฏิบัติง าน
เพื่อใชสําหรับเปนแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งมีการฝกอบรมหรือสอนงานใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน
ในระหวางการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานจะบันทึกขอมูลและใชสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการติดตามและ
ประเมิ น ผลกระบวนการตามตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนด เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเรี ย นรู แ ละปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ง ขึ้ น ไป ซึ่ ง ส ง ผลให ส ามารถลดค าใช จ ายในการตรวจสอบหรื อ
การปองกันขอผิดพลาดไดอีกทางหนึ่ง
ข. การจัดการกระบวนการ
(5) การปรับปรุงกระบวนการและ
สรางนวัตกรรม สป.มท. ใชวงจร PDCA
เปนกรอบแนวคิดและเปาหมายหลักในการ
ปรับปรุงกระบวนการในทุกๆ กระบวนการ
รวมกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน
นํา Best Practices จากทั้งภายในหนวยงาน
และหนวยงานภายนอกมาเปนตัวแบบ เพื่อทํา
การทบทวนระบบงานและการจั ด การ
กระบวนการเปนประจําทุกป และทุกครั้งที่มี
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมขององคการ
ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เชน
รูปภาพที่ 6.1-2 การปรับปรุงกระบวนการ
วิสัยทัศน โครงสรางบุคลากรความตองการ
และความคาดหวังของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
นโยบาย กฎหมาย และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้ สป.มท. ทบทวน
กระบวนการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีผ ล
การดํ า เนิ น การที่ ดี ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ดังรูปภาพที่ 6.1-2 และรูปภาพที่ 6.1-3

รูปภาพที่ 6.1-3 การปรับปรุงนวัตกรรม

หนา 27

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
ก. การควบคุมตนทุน
(6) สป.มท. กํ า หนดวิ ธี ก ารในการควบคุ ม ตนทุ นโดยวิ เ คราะห ต นทุน ทั้ ง ค า ใช จ า ยต อ หน ว ย
(cost unit) และคาบํารุงรักษา เชน อุปกรณ เครื่องมือในการดําเนินงาน คอมพิวเตอร ฯลฯ โดยนําวงจร
PDCA มาใชในการประเมินผลการดําเนินงาน คุณภาพของผลผลิตและการใหบริการที่ผานมา เพื่ อรักษา
งบดุล คาใชจายใหคงที่ โดยสํารวจอุป กรณ เทคโนโลยี เปรียบเทียบ วิเ คราะหคาใชจาย งบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจางคาบํารุงรักษา รวมทั้งวางแผนการใชจายงบประมาณในปตอไป โดยกําหนดเปาหมาย
การควบคุ ม ต น ทุ น ที่ ชั ด เจน มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมและเป า หมายในการลดต น ทุ น
ของหนวยงานในสังกัด สป.มท. เพื่อสรางความคุมคาและคุมทุนตอผลิตผลของงานและการบริการ
ข. การจัดการหวงโซอุปทาน
(7) สป.มท. กําหนดวิธีการจัดการหวงโซอุปทาน โดยมีการวางแผนกระบวนการทํางานและใชตัว
แปรในการวิเคราะหหวงโซคุณคาของกระบวนการ ไดแก SIPOC Model เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของ
กระบวนการดําเนินงานภายใตปจ จัยสงมอบผลิตภัณฑตั้ง แตตนน้ําถึงปลายน้ําอยางเปนระบบ สําหรับ
จัดการกระบวนการรวมทั้งศึกษา Feed back ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เริ่มจากการกําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกผูสงมอบที่เปนมาตรฐานตามระเบียบพัสดุซึ่งตองขึ้นทะเบียนผูสงมอบ วิเคราะหจุด
แข็งจุดออน พรอมกับตรวจประเมินสถานที่ตั้งของผูสงมอบและใหขอมูลปอนกลับเพื่อรวมกันพัฒนาใหมีผล
การดําเนินการที่ดีขึ้นตอไป
(8) (9) สป.มท. กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบและทุกจุดเสี่ยงผานการประเมิน
ความเสี่ยงและความปลอดภัย โดยคณะกรรมการที่ตัวแทนจากทุกหนวยงาน รวมทั้งกําหนดแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน (BCP) ในภาวะตางๆ ไดแก อัคคีภัย อุทกภัย การชุมนุมของกลุมคน ความเสี่ยงและการ
เตรียมความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับความพรอมตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ไดตลอดเวลา ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินซักซอมกับบุคลากรและผูรับบริการ พรอมกับการประเมินประสิทธิผล
ทุกแผนเปนประจําอยางนอยปละครั้งโดยกําหนดหนวยงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดหา สถานที่
ทํางานสํารอง ระบบการทํางานสํ ารอง ทั้ง นี้ สป.มท. กําหนดเป าหมายในกรณีที่เ กิดปญ หาสามารถ
ดําเนินการไดแกไขและฟนฟู เพื่อใหสามารถปฏิบัติราชการไดตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง
(10) สป.มท. ไดกําหนดรูปแบบในการจัดการนวัตกรรมโดยการจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก
นวัตกรรมที่โดดเดน โดยพิจารณาจากกระบวนการที่ทาทาย มีความสอดคลองกับนโยบาย ภายใตภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย และเปนกระบวนการที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอราชการและตรง
กับความตองการของผูรับบริการ เมื่อไดนวัตกรรมที่โดดเดนแลวจะมีการเผยแพร ประชาสัมพัน ธ จัดทํา
ฐานขอมูล Best Practices เพื่อเปนตนแบบใหกับหนวยงานในสังกัด รวมทั้งจัดใหมีการสอนงาน ถายทอด
องคความรูที่ไดจากนวัตกรรมใหแกบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยนวัตกรรมของ
การจัดการกระบวนการที่สําคัญ อาทิ ศูนยดํารงธรรม ระบบตรวจราชการ (e-Inspection) ระบบติดตาม
โครงการและการใชจายงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด (PADME) ฯลฯ
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สวนที่ 2-2

การดําเนินการที่โดดเดนรายหมวด
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หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
1.1 การนําองคการ โดยผูบริหารของ สป.มท.
ก. วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ
สป.มท.ในฐานะกรมนโยบาย ทําหนาที่ อํานวยการและกํากั บการปฏิบั ติงานของกรมในสังกัด จังหวั ด
และกลุมจังหวัด ภายใต 4 พันธกิจ 4 กลุมผูรับบริการ 10 ผลิตภัณฑและบริหารหลักตามพันธกิจ ผูบริหาร สป.มท.
มีบทบาทสําคั ญ 2 ระดับ คือ 1) ผูนําองค การระดับกระทรวง ซึ่ งรับและนํายุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร มท. แปลงสูการปฏิบัติ และ 2) ผูนําองคการของ สป.มท. ในการสนับสนุน อํานวยการ บูรณาการความ
รวมมือ และใหคําแนะนํานโยบาย/ยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในระดับกรม (Function) และระดับพื้นที่
(Area) จังหวัด รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรใหกับสวนราชการในสังกัด มท.เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
มท./สป.มท.บรรลุตามเปาหมาย ดังนั้น “คณะผูบริหาร สป.มท.”จึงสวมหมวก 2 ใบและขับเคลื่อน สป.มท.และ มท.
(1) การชี้นําดวยวิสัยทัศนและคานิยม คณะผูบริหาร สป.มท. ประกอบดวย ปมท. รอง ปมท. ผูอํานวยการ
สํานัก/กอง และผูบริหารระดับสูง 76 จังหวัด ไดรวมกันกําหนดทิศทางการ
นําองคการของ สป.มท.ภายใตปรัชญาเพื่อ “บําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน” โดยคณะผูบริหาร สป.มท.
1) นําองคการตามภารกิจ (Function) ไดแก
- นํา สป.มท.โดยยึดภารกิจ อํานาจหนาที่ของ สป.มท.ในการขับเคลื่อนงานของ สป.มท. มีการกําหนด
เปาหมายที่ชัดเจน การบริหารจัดการ การลงมือปฏิบัติ การกํากับดูแล การติดตามผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ และ
นําผลการปฏิบัต/ิ ตรวจติดตามเพื่อปรับปรุงแกไข เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ สป.มท.
- ขับเคลื่อนตามบทบาท/ภารกิจของ สป.มท.สูการนําองคการระดับกระทรวง (มท.) คณะผูบริหารรวม
รับรูนโยบาย ยุทธศาสตร และสื่อสารถายทอดเปาหมาย แนวทางการปฏิบัติรวมถึงอํานวยการ ประสานความรวมมือ
บูรณาการ กํากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของ 6 กรม /3 กลุมภารกิจ บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของ มท.
2) นําองคการสูการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (Area Based) ทั่วประเทศ ผานผูบริหารสูงสุด หรือผูวา
ราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูรับนโยบาย กํากับดูแลในฐานะตัวแทนรัฐบาลในพืน้ ที่ เพื่อนําสูการปฏิบัติในทุกระดับ ไดแก
จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน รวมถึงการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) นําองคการโดยการบูรณาการแบบประชารัฐ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขารวมแกไขปญหา
และมุงสูเปาหมาย รับนโยบายของรัฐบาล ปญหาความความเดือดรอนและความตองการของประชาชน รวมถึงภารกิจ
อํานาจหนาที่ของ สป.มท./มท. จัดสรรทรัพยากรที่นําสูการบูรณาการประสานความรวมมือทั้งสวนราชการอื่น ๆ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาค ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคีความรวมมือ
คณะผูบริหาร สป.มท. มีระบบการนําองคกร ( MOI Leadership Model ) ดังนี้ ดังรูปภาพที่ 1.1-1

รูปภาพที่ 1.1-1 ระบบการนําองคการของ สป.มท. ( MOI Leadership)
Model )
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1) คณะผูบริหาร สป.มท. ระบุเปาหมาย / คนหาปญหา จาก 3 สวนหลัก ไดแก (1) เปาหมายของรัฐบาล
(2) ปญหาความเดือดรอนของประชาชน และ (3) เปาหมาย/ปญหาขององคการ อาทิ การบริหารจัดการ ขอจํากัดของ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
2) คณะผูบริหาร สป.มท. วางแผน (Plan) ไดแก ศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปาหมายของรัฐบาล สป.มท. และความตองการ/ปญหาความเดือดรอนของประชาชน เพื่อกําหนดยุทธศาสตร
10 ปของ มท. แผนยุทธศาสตร 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําปของ สป.มท./มท. (Action Plan) นําสูการกําหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การทําคําของบประมาณ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน มุงผลสัมฤทธิ์
3) คณะผูบริหาร สป.มท. แปลงสูการปฏิบัติ (Do) ไดแก การแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปสูการปฏิบัติของทุกกรมในสังกัด ตามแนวประชารัฐ เนนทุกกลไกของ มท.ครอบคลุมทุกพื้นที่ (Area based)
ใชระบบการสื่อสารที่หลากหลาย ชัดเจน ทั้งบุคลากรภายใน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ใชระบบ
ฐานขอมูลในการวัด วิเคราะห เพื่อบริหารการตัดสินใจที่สําคัญ อํานวยการ จัดสรรประมาณ บุคลากร และแนวทาง
การบริหารจัดการที่เหมาะสม ภายใตหลักธรรมาภิบาล โปรงใส สุจริต และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4) คณะผูบริหาร สป.มท. ติดตาม ตรวจสอบ (Check) โดยมีระบบติดตามประเมินผลที่ครอบคลุมในการบริหาร
จัดการ ทั้งแผนงาน/โครงการ งบประมาณ การปฏิบัติราชการระดับองคการ และระดับบุคคล และสรางการพัฒนาระบบ
และสงเสริมนวัตกรรมของระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชระบบการตรวจราชการ
เพื่อสงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิผล แนะนํา/เสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใสใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตอสังคม/ชุมชน สรางการทํางานแบบธรรมภิบาล ความโปรงใส การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รักษาสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความผาสุกและความเขมแข็งของชุมชน
5) ประเมินผล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาองคการ และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม (Act) โดยมีระบบติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลระบบงาน ทั้งการทํางาน การจัดสรร/การใชทรัพยากร ความคุมคา ความเสี่ยง ทั้งระบบงาน /
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การรวมรับรู สนับสนุนปรับปรุงการทํางาน ออกแบบวิธีการใหมๆ เพื่อสงมอบบริการ
ไปยังผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีคุณภาพ และสรางโอกาสในการขับเคลื่อนงานใหทันตอความทาทาย
สงเสริมการเปลี่ยนแปลง
6) จากระบบการนําองคการ นําสูการบรรลุเปาหมาย/แกไขปญหา กลาวคือ สป.มท.ขับเคลื่อน อํานวยการ
ประสาน บูรณาการ สู (1) เปาหมายของรัฐบาล ไดแก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (2) แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดแก งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ และ (3) เปาหมาย/ปญหาภายในองคการ ไดรับการบริหาร แกไข พัฒนา
สรางนวัตกรรมสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คณะผูบ ริหาร สป.มท. ไดขับเคลื่อน สป.มท. ภายใต 5 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (1) การเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน (2) การสงเสริมการดําเนินงานดานความมั่นคงภายใน (3) การบูรณาการประสาน
การจั ด ทํ า นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ (4) การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
และ (5) การสนับสนุนราชการจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ อํานวยการ ประสานการดําเนินการของ มท.
อยางเปนระบบ โดยเนนย้ําการทํางานตามรอยพระยุคลบาท และสื่อสาร กระตุนใหเ กิดการนอมนํา
แนวทางการทรงงานและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ เพื่อใหเ กิดกําลัง ใจในการทํางาน นําองคก ารอยาง “ออนตัว ยื ดหยุน รวมรับผิดชอบ” ผลักดัน
สื่อสารใหบุคลากรทุกคนรับรู รับทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม กระบวนการทํางาน การวิเคราะห
สภาวะแวดลอมทั้งปจจัยภายในและภายนอก กระตุนการทํางานสรางวัฒนธรรมในการทํางานแบบ มุงสู
เปาหมาย สงเสริมความผูกพันองคการของทั้งบุคลากร เนนย้ําการปฏิบัติงานอยางมีสวนรวม หลักธรรมาภิบาล
จริยธรรม คุณธรรม ความโปรงใส การปฏิบัติงานเพื่อความผาสุกของสังคม การสนับ สนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน และพัฒนา สป.มท.สูองคการคุณภาพ นําสูการบรรลุวิสัยทัศนของ สป.มท. ดังรูปภาพที่ 1.1-2
โดยทุกองคประกอบภายใน สป.มท. ยึดคานิยม วัฒนธรรมเดียวกันในการปฏิบัติงาน ดังรูปภาพที่ 1.1-3
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กด “เปนองคก รที่มีส มรรถนะสู งในการอํา นวยการและสนั บสนุ นการดําเนินการของกระทรวง และจังหวัด / กลุมจัง หวัด ใหบรรลุผ ล
สัมฤทธิ์”

มี กล ไก ระบบ กา ร
บริหาร กํ ากั บดู แลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ที่ เ ป น
ฟ น เ ฟ อ ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานภายใตระบบ
การนําองคการทั้งระบบ

ผูบริหาร MOI สนับสนุน อํานวยการ บูรณาการ
และแนะนําการดําเนิ นการ อื่น ๆ ในภารกิจของ
มท.โดย รับยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรภารกิจของ มท. เพื่อกํากับดูแล บริหาร
สั่งการ กํ าหนดเป าหมายอํ านวยการ สนับสนุ น
จัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร/การปฏิบัติงาน
เพื่อทุกส วนราชการในสั งกัด ขั บเคลื่อนงานตาม
อํานาจหนาที่

ผูบริหาร MOI สนับสนุน อํานวยการ บูรณาการ
และแนะนําการดํ าเนินการ อื่น ๆ ในภารกิ จของ
มท.แปลงสูการปฏิบั ติและผลักดันการปฏิ บัติ สู
พื้นที่ พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหารงาน
จั งหวั ด/กลุ มจั งหวั ด นอกจากนี้ อํ านวยการ
สนับสนุน จัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร/การ
ปฏิบั ติงาน (คน/เทคโนโลยี /งบประมาณ) ใหแก
จังหวัด/กลุมจังหวัด”

มท. และ สป.ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
เป นไปตามหลั กธรรมาภิ บ าล เพื่ อบรรลุ ต าม
ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
เป า หมายที่ ตั้ ง ไว เพื่ อ
ประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชน

รูปภาพที่ 1.1-2 วิสัยทัศนของ สป. สูเปาหมาย
คานิยม

“วิสัยทัศนด”ี
บุคลากรรับรู รับทราบ รวมกําหนดเปาหมาย
“มีคุณธรรม”
ทุกคนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงประโยชนของประชาชน
“นอมนําความพอเพียง” บุคลากรปฏิบัติงาน/ปฏิบัติตนบนความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันโดยพรอมรับ
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
ทั้งนี้ บนเงื่อนไขของการมีความรอบรูเกี่ยวกับงาน/ภารกิจ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติ
วัฒนธรรม ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ทํางานเชิงรุก ประสานเครือขาย
รูปภาพที่ 1.1-3 คานิยม และวัฒนธรรมการทํางานของ สป.มท.

(2) การสงเสริมใหทําตามหลักนิติธรรมและจริยธรรม คณะผูบริหารของ สป.มท.มุงมั่นในการนําองคการและ
สงเสริมการปฏิบัติงานบนหลักนิติธรรมและจริยธรรม โดยการประพฤติปฏิบัติ หรือ Role Model ทั้งในการปฏิบัติตน
ปฏิบัติกับผูอื่น และปฏิบัติงาน หรือ การครองตน ครองคน ครองงาน โดยใหปฏิบัติงานบน “วิสัยทัศนที่ด”ี พิจารณาทุก
ปจจัยในการทํางาน และการบริหารโอกาสและความทาทายของ สป.มท. และความไววางใจจากรัฐบาลในการบริหารงานสูการ
ดําเนินงานในพื้นที่เพื่อวางทิศทางการทํางาน (Roadmap) ระยะยาว ซึ่งเนนความเขมแข็งของกระบวนการจัดทําแผน และ
ระบบการแปลงสูการปฏิบัติในพื้นที่อยางเปนระบบ (Top-Down) และวางระบบการสรางความเขมแข็งในพื้นที่ สรางการมี
สวนรวนในการวางแผน และรวมดําเนินงานตามแนว “ประชารัฐ” โดยเริ่มจากประชาชน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
กลุมจังหวัด ภาค สูการพัฒนาประเทศ การแกไขปญหาความเดือดรอน และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของประชาชนนอกจากนี้
คณะผูบริหาร สป.มท. เนนย้ําการปฏิบัติงานอยาง “มีคุณธรรม” และ “นอมนําความพอเพียง” ปฏิบัติงานดวยคุณธรรม
ซื่อสัตย สุจริต ซึ่งไดกระตุนคานิยมอยางสม่ําเสมอในทุก ๆ ชองทางที่มีการสื่อสาร และเปนแบบอยางในการดําเนินการ
โดยคณะผูบริหาร สป.มีนโยบาย “ ไมรับ หามเรี่ยไร” “หัวไมสาย หางไมกระดิก”อาทิ เนนย้ําการไมรับสินบนในงานราชการ
ไมมีการหักงบประมาณในการดําเนินงาน ไมรับของขวัญที่มีมูลคา ในหวงปใหม แตเนนการมอบของขวัญดวยน้ําใจไมตรี
และสงเสริมการใชผลิตภัณฑในพื้นที่เพื่อชวยเหลือชาวบาน และกระตุนเศรษฐกิจฐานราก เปนตน นอกจากนี้ คณะผูบริหาร
สป.มท. มีการสงเสริม กระตุนวัฒนธรรมในการทํางาน โดย “งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ” มุงเนนการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ การทํางานรวมกันกับทุกภาคสวนดวยความ “จริงใจ จริงจัง รับฟงความคิดเห็นของ
ทุกฝาย” เพื่อประชาชนไดรับบริการ การแกไขปญหาความเดือดรอน สรางความมัน่ คงในชีวิตและทรัพยสิน ยกระดับความ
เปนอยู เกิดความพึงพอใจ เสริมสรางจริยธรรม การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน สป.มท. โดยกําหนด
แผนยุทธศาสตรเพื่อผลักดันการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต “แผนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของ มท.” (สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตรชาติ 5 ดาน)
ไดแก 1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 2) การบูรณาการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและ
พัฒนาเครือขายในประเทศ 3) พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ 4) เสริมสราง
องคความรูดานการตอตานการทุจริต คณะผูบริหาร สป.มท.สงเสริมความรวมมือกับเอกชนโดยรวมประกาศแนวปฏิบัติ
“ไมรับ ไมให” กําหนดวาระ “มหาดไทยใสสะอาด” ป พ.ศ. 2558 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการดําเนินการที่
บรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังตารางที่ 1.1-4
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ตารางที่ 1.1-4 คณะผูบริหาร สป.มท. กับบทบาทในการผลักดันตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปราม การทุจริต
พ.ศ.2558-2560 ของ มท. และแผนปฏิบัติราชการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําป 2558

นอกจากนี้ คณะผูบริหาร สป.มท.ใชเครื่องมือและชองทางการสื่อสารเพื่อสงเสริมการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
สรางจริยธรรม และการปองกันการทุจริต โดยสอดแทรกผานการมอบนโยบายในการประชุมการฝกอบรมและสัมมนา จัดทํา
สื่อ/เอกสารเพื่อเผยแพร อาทิ “คูมือจริยธรรมของผูวาราชการจังหวัด” เผยแพรวารสารดํารงราชานุภาพเพื่อเสริมสราง
ธรรมาภิบาล และคุณธรรม ฯลฯ ปรับวิธีการปฏิบัติงานโดยลดดุลพินิจ ผานการมีคูมือการปฏิบัติราชการ และแนวทางการ
ดําเนินการในกระบวนการหลักที่สําคัญ อาทิ งานตรวจราชการ งานศูนยดํารงธรรม งานการปรับปรุงกฎหมาย หรือการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ คณะผูบริหาร สป.มท. ไดรวมปรับชี้แจง ถายทอดแนวทางการ
จัดซื้อจัดจางตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดใหมีความโปรงใส ใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใชในการสื่อสาร การพัฒนางาน และ
การติดตามประเมินผล เนนย้ําระบบตรวจสอบโดยมีนโยบาย “สายตรง ปมท.” ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของ ปมท. เพื่อแจง
เบาะแสในการกระทําการใดใดที่ขัดตอกฎหมาย และจริยธรรมของขาราชการ และบุคลาการโดยตรง สงเสริมการคนหา
ตนแบบบุคลากรของ สป.มท./มท. มีการคนหาคนมหาดไทยตนแบบ (คนดี ขาแผนดิน) การจัดมอบรางวัลดํารงราชานุภาพ
ภายใตโครงการมหาดไทย ดํารงธรรม ดํารงราชานุภาพ เมื่อป พ.ศ. 2555 มีระบบการ
คัดเลือกขาราชการดีเดนเปนประจําทุกป คนหาการบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมดีและมี
การมอบรางวัล แกพลเมืองดีในทุกป สงเสริมการพัฒนาองคการโดยผลักดันให
หนวยงาน/จังหวัดสงขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และยกยอง
ชมเชย รวมทั้งนําหนวยงาน/จังหวัดที่ไดรับรางวัลเปนตนแบบในการขยายผล ซึ่ง
คณะผูบริหาร สป.มท.ไดสั่งสมการนําองคการที่ดีอยางตอเนื่อง อาทิ หมอมหลวง รูปภาพที่ 1.1-5 รางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศฯ
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี อดีตรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย ไดรับการยกยองใหเปนผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต ประจําป 2555 นายพระนาย สุวรรณรัฐ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย บริหารและสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในการทํางานและการสงเสริม
ความเปนอยูของประชาชน นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยไดรับรางวัล “องคการที่มีความเปนเลิศในการ
บริหารจัดการดานการเงินการคลัง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558” ดังรูปภาพที่ 1.1-5
(3) การสรางองคการคุณภาพที่ยั่งยืน คณะผูบริหาร สป.มท.
ใหความสําคัญตอการสรางองคการคุณภาพที่ยั่งยืน โดยมีกรอบการ
นําองคการใหเกิดคุณภาพที่ยั่งยืน ใน 2 สวนหลัก ไดแก (1) การสราง
สภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน คุณภาพของระบบงาน และการสราง
นวัตกรรม และ (2) การบริหาร/พัฒนาบุคลากรเพื่ อสรางบรรยากาศ
การเรียนรู และเตรียมผูนําในอนาคตเพื่อให สป.มท. สามารถปฏิบัติงาน
รูปภาพที่ 1.1-6 การนํา สป.มท. เพื่อความยั่งยืน
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ไดอยางตอเนื่อง บรรลุวิสัยทัศน/เปาหมายที่ตั้งไว ดังรูปภาพที่ 1.1-6
ในการสรางสภาพแวดลอมใหบรรลุพันธกิจ คณะผูบริหาร สป.มท. ไดใชระบบวางแผนยุทธศาสตรภายใต
การบริหารยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบและครบวงจรเปนเครื่องมือขับเคลื่อน โดยมีกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตร ไดแก การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร การเตรียมความพรอมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร การวางแผนยุทธศาสตรของ สป.มท. การประสานงาน บูรณาการ อํานวยการการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน
โครงการ กิจกรรม และการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ การถายทอด
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและการวิเคราะหเพือ่ ทบทวน ปรับปรุง
และพัฒนายุทธศาสตร โดยการใชระบบฐานขอมูล 34 ฐานขอมูลเพื่อเปนขอมูลในการวางแผน และการบริหารการ
ตัดสินใจ คํานึงถึงแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) และหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งการใชกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร การกําหนดแผนปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งของ สป.มท. ตอการขับเคลื่อนงานของ
สป.มท. และ มท. ใหบรรลุตามเปาหมายในทุกระดับที่ตั้งไว
นอกจากระบบการวางแผนยุทธศาสตรฯ คณะผูบริหาร สป.มท. ไดใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการปรับปรุง
กระบวนการสําคัญ สรางวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรเพื่อใหบริการที่ดีแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ซึ่งคณะผูบริหาร สป.มท. มีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง และสรางวัฒนธรรมในการใหบริการที่มีมาตรฐาน รวมการ
ดําเนินโครงการสงเสริมองคความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร สป.มท. ในการวิเคราะห และคัดเลือก
กระบวนการสําคัญ โดยใชพันธกิจ กฎหมาย ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อกําหนดขอกําหนด
สําคัญ คํานึงถึงผลผลิตและงานบริการ โดยไดกําหนดกระบวนการที่สําคัญของ สป.มท. ขอกําหนดที่สําคัญ กําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รวมใหคําแนะนําในการออกแบบกระบวนการ อาทิ
- ในการวางแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําปของ สป.มท./มท. คณะผูบ ริหาร
สป.มท. กําหนดเปาหมาย และวิธีการพัฒนาระบบการจัดทําแผนนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ สป.มท./มท.
และแปลงสูการปฏิบัติโดยเนนความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ โดยคณะผูบริหารมีสวนรวมในการทบทวนทิศทาง เปาหมาย รวมพิจารณาความถูกตองชัดเจน
และการปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชนที่แทจริง ซึ่งผลจากการดําเนินการ สามารถบูรณาการการดําเนินการ และ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติ ราชการโดยรวมของกระทรวง (ระดับ 4 ขึ้นไป) และมีปริมาณความสําเร็จที่ทําไดจริ ง
เปรียบเทียบกับผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจายของ สป.มท. ตามเปาหมายทั้งหมด
- การสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด /กลุมจังหวัดฯ คณะผูบริหารไดสงเสริมการบริหารงานจังหวัด/
กลุมจังหวัด ติดตามประเมินผล โดยทบทวนแนวทางและกลไกสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
อาทิ ระบบฐานขอมูลฯ และพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ไดแก PADME สงเสริมความถูกตอง ชัดเจน และการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน สงผลใหรอยละเฉลี่ยของผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
(พ.ศ. 2558 – 2561) ผลการพิจารณาคุณภาพถึงรอยละ 84.06 ซึ่งสูงขึ้นจากหวงปที่ผานมา นอกจากนี้ การสงเสริม
กรอ. จังหวัด ทําใหจังหวัดมีการประชุม และไดจัดทําแผนหรือแนวทางเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจในทุกพื้นที่
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาความรวมมือใหเกิดความเขมแข็งในพืน้ ที่
- การพัฒนากระบวนการและงานสําคัญ ซึ่งไดรับความไววางใจจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และ
มีคําสั่ง คสช. ที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนยดํารงธรรม คณะผูบริหาร สป.มท. ไดสั่งการ ออกแบบและใหขอเสนอแนะ
และผลักดันการปรับภารกิจของศูนยดํารงธรรมใหครบถวนใน 7 มิติ ไดแก (1) การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (2) บริการ
เบ็ดเสร็จ (3) บริการสงตอ (4) บริการดานขอมูล (5) บริการใหคําปรึกษา (6) การปฏิบัติงานของหนวยเคลื่อนที่เร็ว (7)
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การดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล การรับความเห็นการปฏิรูปประเทศผานชองทาง โดยจัดโครงสรางเปน 3
ระดับครอบคลุมทั่วประเทศ ไดแก ศูนยดํารงธรรมสวนกลาง ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 76 จังหวัด และ
ศูนยดํารงธรรมอําเภอ มีชองทางการติดตามที่ชัดเจนผานโทรศัพท
สายดวน1567 ทางเว็บไซต www.damrongdhama.moi.go.th
ตูปณ. 101 กทม. 10200 และเขามารับบริการดวยตนเอง (Walk in)
โดยกํ าหนดมาตรฐานในการให บ ริ ก ารและช องทางการ
ติ ดต อสื่ อสารไปยั งผู รั บบริ การที่ ชั ดเจน และได สื่ อสารให
ประชาชนรับทราบ ดังรูปภาพที่ 1.1-7 ผลการพัฒนาศูนยดํารง
ธรรม มีประชาชนเข ารั บบริ การศูนยดํ ารงธรรมทั่ วประเทศ
1,321,259 เรื่อง แกไขแลวเสร็จ 1,265,393 เรื่อง คิดเปนรอยละ
95.75 (ขอมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2557- วันที่ 23 กันยายน 2558) รูปภาพที่ 1.1-7 กระบวนการและมาตรฐานการทํางานของศูนยดํารง
เพื่อสามารถปฏิบัติงาน/ใหบริการไดอยางตอเนื่อง คณะผูบริหาร สป.มท.ไดรวมกําหนด “แผนบริหารความ
ตอเนื่องในสถานการณวิกฤต” เห็นชอบ และรวมซักซอมตามแผนงานฯ โดยจัดฝกอบรมใหความรูเพื่อเตรียมความพรอม
นอกจากนี้ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งการ
พัฒนาและมีระบบปองกันภาวะฉุกเฉินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหการปฏิบตั ริ าชการมีประสิทธิภาพและตอเนือ่ ง
เพื่อกํากับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและเปาหมาย คณะผูบริหาร สป.มท.ใหความสําคัญตอระบบติดตาม
ประเมินผลเพื่อทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลการดําเนินงาน และผลสะทอนกลับเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนและ
การบริหารการตัดสินใจที่สําคัญ โดยมีระบบการติดตามประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ งบประมาณการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป การวัดผลจากการถายทอดตัวชี้วัดของ สป.มท. ลงสูระดับ
หนวยงาน (Department Performance Agreement :DPA) และการถายทอดตัวชี้วัดของ สป.มท. ลงสูระดับบุคล (Individual
Performance Agreement: IPA) การประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Monitoring) ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด (PADME) ซึ่งสามารถติดตามการดําเนินโครงการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศผานระบบออนไลน
ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดตนทุน และไดรับการยอมรับจากสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะผูบริหาร สป.มท. ไดใหความสําคัญตอระบบตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ มท. และ สป.มท.
ใหบรรลุเปาหมาย โดยไดพัฒนาระบบการตรวจราชการของ สป.มท. โดยพัฒนาสูการ
จัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศ e-Inspection) ซึ่งระบบการตรวจราชการของ สป.มท.
ไดรับรางวัล “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐ การ
ประกวดคูมือการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552” และรางวัล “การประกวด
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2555” อีกทั้งไดรับการยอมรับจากสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน ก.พ.ร.
นําไปใชงานขยายผล และพรอมเปนภาคีความรวมมือและประสานงานเพื่อใชระบบ รูปภาพที่ 1.1- 8 รางวัลการตรวจราชการของ สป.มท.
รวมถึงพัฒนาและยกระดับระบบการติดตามประเมินผล ดังรูปภาพที่ 1.1-8
ซึ่งคณะผูบริหาร สป.มท. เนนย้ํา การใชระบบตรวจราชการภายใต 3 หลักการ ไดแก ตรวจแนะนํา ตรวจกํากับ
ตรวจติดตาม เพื่อกระตุนการทํางาน รับทราบปญหา/อุปสรรค ใหคําแนะนํา สรางขวัญกําลังใจ และเรงการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ คณะผูบริหาร สป.มท. มุงมั่นในการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและความคลองตัวขององคการ
โดยพยายามคนหาปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ สป.มท. หรือวิธีการที่จะทําให สป.มท. มีผลการปฏิบัติงาน
ที่ดีขึ้น และไดสงเสริมการพัฒนาและสรางนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอํานวยการ บูรณาการ และขับเคลื่อนงานของ
สป.มท. อาทิ การสงเสริมงานของจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการไดพัฒนา/สรางนวัตกรรม โดยพัฒนา“ระบบ
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ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด มท. หรือ PADME อยาง
ตอเนื่อง”เพื่อแกไขปญหาในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุม จังหวัด
ซึ่งมีจุดออนในเรื่องของกระบวนการติดตามและประเมินผล
ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับใชในการจัดเก็ บ
รวบรวมวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการนําไปตัดสินใจอยาง
เปนระบบ จึงพัฒนา PADME เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการ
จาก 5 แหลงงบประมาณ ( งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าป ของกระทรวง กรม (งบฯ Function)
งบประมาณกลาง ของรัฐบาลและงบประมาณอื่น ๆ) ซึ่ง PADME
จะชวยใหจังหวัด/กลุมจังหวัดสามารถกํากับดูแล ติดตามผล
การดําเนินแผนงาน/โครงการไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งไปกวา รูปภาพที่ 1.1-9 แนวคิดโครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุม
นั้น ไดพัฒนาแหลงขอมูลเทียบเคียงเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ภายใต “โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
(Province and Cluster Benchmarking)” โดยกําหนดเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตรจังหวัด
และกลุมจังหวัด พรอมจัดทําการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระหวางจังหวัด กลุมจังหวัด และในภาพรวมของประเทศดวย
มาตรฐานเดียวกัน ใน 3 รูปแบบ ไดแก 1) Comparative Benchmarking 2) Competitive Benchmarking 3) Agenda
Benchmarking ใน 3 ดานหลัก ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ 2) ดานสังคม และ 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อประโยชนสําหรับการทบทวนแผนแบบตอเนื่อง (Rolling Plan) ที่มีคุณภาพ สามารถแกไขปญหาและพัฒนาในระดับ
พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพการพัฒนาเฉพาะของจังหวัด/กลุมจังหวัด อีกทั้งยังเปนฐานขอมูลสําคัญที่มี
มาตรฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายใหแกจังหวัด/กลุมจังหวัด ดังรูปภาพที่ 1.1-9
นอกจากนี้ คณะผูบริหาร สป.มท. ใหความสําคัญตอคุณภาพ/ความยั่งยืนตอบุคลากร และการพัฒนาผูนําใน
อนาคต โดยระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ สงเสริมการจัดทําสายทางความกาวหนา (Career Path) มีการคนหา
และพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (MOI Talent) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยมี
ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน (ฐานขอมูลการถายทอดตัวชี้วัดฯ ของ สป.มท. สูระดับหนวยงาน และฐานขอมูลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล) บริหารบุคคลบนหลักความรูความสามารถ อาวุโส สรางระบบการเรียนรู โดยจะดําเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนขาราชการ เพือ่ เพิ่มประสบการณ/องคความรู สําหรับระบบบริหารการพัฒนาบุคคล สนับสนุนกําหนด
มาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร การจัดการความรู (KM) การรวบรวม Best Practice ตางๆ
การจัดทําเอกสารความรู และเอกสารประชาสัมพันธ มีการรวบรวม Tacit Knowledge และจัดตั้ง “คลังสมอง” การรวบรวม
ผลงานวิจัย เอกสาร/รายงานการประชุม คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมาย/ประมวลตาง ๆ การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ตลอดจนใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาผูนําของ
สป.มท. และ มท. ทั้ งในตํ าแหน งผู บริ หารระดั บกลางและระดั บสู ง
ผานหลักสูตรตาง ๆ อาทิ หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพระดับรองผูวาราชการจังหวัด/ผูวาราชการจังหวัด ฯลฯ
คณะผูบริหาร สป.มท. มีสวนรวมในการถายทอดการเรียนรูระดับ
องคการ เพื่อสงเสริมการเปนองคการ แหงการเรียนรู และบุคคลพรอม
ปฏิ บั ติ /พั ฒนา โดยใช เทคนิ คการแนะนํ าวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการ หรื อ
“Coaching Tips” เพื่อถายทอดองคความรู ความเขาใจ แนวทางปฏิบัติ
รูปภาพที่ 1.1-10 ตัวอยางการนําเสนอ Coaching Tips
ใหทุกสวนขับเคลื่อนงานในการบริหารจัดการ การขับเคลือ่ นโยบายสําคัญ
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ของรัฐบาลการแกไขปญหาเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังรูปภาพที่ 1.1-10 เชน
การแกไขปญหาหมอกควัน การแกไขปญหาผักตบชวา เปนตน นอกจากนี้ สงเสริมและพัฒนาการปฏิบตั ิงานและสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีชองทางการเขาถึงผูบังคับบัญชา มีระบบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนประจําทุก
สัปดาห มีระบบติดตามงาน การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน การสอนงาน กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ
ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององคการ
(4) ผูบริหาร สป.มท. ใหความสําคัญตอการสื่อสารและสรางความผูกพันกับบุคลากรใน สป.มท. และ มท. ทั้งในราชการ
บริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาคและผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในลักษณะการสือ่ สาร2ทิศทาง
ทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งนี้ เพื่อการสื่อสาร สรางความเขาใจ และสื่อสารใหทราบถึงการตัดสินใจทีส่ าํ คัญโดยมี
สื่อสาร ติดตามประเมินผลจากการสื่อสาร และปรับปรุงการสื่อสาร ดังรูปภาพที่ 1.1-11
คณะผูบริหาร สป.มท. ไดมีบทบาทหลักในการสื่อสารกับ
บุคลากรใน สป.มท. และ มท. ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง และ
ราชการบริหารสวนภูมิภาค เพื่อถายทอดวิสัยทัศน คานิยม
วัตถุประสงค เปาหมาย การปฏิบัติราชการ ชี้แจงนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติตางๆ และทบทวนผลการดําเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน
ประจําวัน ปญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแกบุคลากรในสป.มท. ขณะที่ การสื่อสารกับผูรับบริการ ผู
มีสวนไดสวนเสีย มีลักษณะ “การรับฟงความคิดเห็น” เพื่อเปน
รูปภาพที่ 1.1-11 การสื่อสารเพื่อสรางความผูกพัน
เสียงสะทอนความตองการ และขอเสนอแนะของผูร บั บริการและผูม ี
สวนไดสวนเสีย โดยภาพรวมการสื่อสารกับการนําองคการของ สป.มท. ดังตารางที่ 1.1-12
ตารางที่ 1.1-12 การสื่อสารกับการนําองคการของ สป.มท.
วัตถุประสงคการสื่อสาร

ชองทางการสื่อสาร
- ประชุมประจําสัปดาห
- ประชุมประจําเดือน
- เอกสารสรุ ปการประชุ มประจํ า
สัปดาห / ประจําเดือน
- ระบบการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับ
หนวยงาน (DPA)
- ระบบการถายทอดตัวชี้วัดสูระดับ
บุคคล (IPA )
- VCS
- อบรม/สัมมนา
- ปฐมนิเทศ
- เอกสารเวียน

ความถี่
- ถายทอดวิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ เปาหมาย
- ชี้แจงนโยบาย แผนยุ ทธศาสตร และแนวทาง
ปฏิบัติ
- สรางความเขาใจในแผนงานโครงการ
- ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน
- ถายทอดองคความรู
- รับทราบความตองการ/ขอเสนอแนะ

- ถายทอดวิสัยทัศน คานิยม เปาหมายการ
ปฏิบัติราชการ
-ถายทอดวิสัยทัศน เปาหมาย
-ทราบขอมูล แผนงาน/โครงการ ผลงาน
- เสียงตามสาย
- ถายทอดวิสัยทัศน คานิยม เปาหมาย
- ชี้แจงนโยบาย แนวทางปฏิบัติตาง ๆ
- Internet/ Intranet Line / FB
- ใหความรู / ใหคําปรึกษาแนะนํา
- โทรศัพท/โทรสาร
- พบปะพูดคุย / นโยบาย “ประตู - รับทราบความตองการ/ขอเสนอแนะ
หองเปด”
- CoPs / Website KM
- ใหความรู
- Coaching
ศูนยดํารงธรรม
- รับเรื่องรองเรียน/ใหบริการขอมูลฯ
- รับทราบความตองการ/ขอเสนอแนะ
- สื่อสิง่ พิมพ /วิทยุ/
- ประชาสัมพันธ
โทรทัศน/Youtube / G-News
- รับทราบความตองการ/ขอเสนอแนะ

สป.มท.

กลุมเปาหมาย
ผูรับ
ผูมี
บริการ สวนได
ฯ
สวน
เสีย




พันธมิ
ตร /
คูความ
รวมมือ

ลักษณะ
ทางกา
ไม
ร
ทางกา
ร

2 วันตอสัปดาห
ทุกเดือน
2 วันตอสัปดาห





ทุกเดือน





ปละ 2 ครั้ง





ขึ้นกับประเด็น
ขึ้นกับโครงการ







ทุกวัน





ทุกวัน
ทุกวัน






ทุกวัน



ตามแผน KM
ตลอดเวลา
24 ชม.




ขึ้นกับประเด็น
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ชองทางการสื่อสาร และความถี่ที่เหมาะสม ทําใหการสรางความผูกพันกับบุคลากรใน สป.มท.ในการปฏิบัติราชการให
บรรลุเปาหมาย บุคลากรเกิดขวัญ/กําลังใจ โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารอยางไมเปนทางการ สามารถสรางความผูกพัน และ
ความใกลชิดกับบุคลากร ซึ่งจะ “การสื่อสารผาน Line” คณะผูบริหาร สป.มท. ใชสื่อสารหลายวัตถุประสงค อาทิ เพื่อสั่งการ
ติดตาม/รายงานผลการปฏิบัติงาน และถายทอดองคความรู (Coaching Tips) สนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในขณะเดียวกันการสื่อสารและชองทางการสื่อสารสามารถสรางความผูกพันกับภาคีภายนอก และประชาชน ทําให
เกิดความรูความเขาใจรวมกับ การสรางเครือขายการปฏิบัติงานทั้งกับหนวยงานภาครัฐและประชาชน สงเสริมการสราง
ระบบการทํางานแบบ “ประชารัฐ” สงผลใหสามารถสรางเครือขายความรวมมือตาง ๆ ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขารวม
และใหการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ สป.มท. อาทิ ผูบริหาร สป.มท. สื่อสารการดําเนินงานเพื่อเปดโอกาสใหภาคี
ที่เกี่ยวของและประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม“โครงการพระราชดําริ” ในพื้นที่ตาง ๆ ประชาชนสามารถ
รับทราบความสําคัญของโครงการ มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/กิจกรรม (Roadmap) ที่เหมาะสม การติดตาม
ประเมินผล เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผูบริหารใชชองทางการสื่อสารใน “โครงการกระตุนเศรษฐกิจ
และสงเสริมความเปนอยูของประชาชน” เพื่อทําความเขาใจแกบุคลากรผูปฏิบัติ ทั้งในสังกัด มท. สวนราชการอื่น ๆ รวมถึง
การประชาสัมพันธผลการดําเนินการ การสื่อสารเพื่อสรางเครือขายการดําเนินงาน ผาน “โครงการเครือขายขาวภาค
ประชาชน” ซึ่งสรางเครือขายขาวภาคประชาชน ไดปละกวา 7,000 คน เพื่อเปนภาคีเครือขายของ สป.มท. ในการสอดสอง
และแจงเตือนกรณีสถานการณที่อาจกระทบตอความมั่นคงภายในตอ สป.มท. ผลักดันงานของ สป.มท. ในการสรางความ
ปรองดอง รูรักสํานึกรักสามัคคี และเสริมสรางความปรองดอง หรือการสื่อสารและกําหนดกิจกรรมการของชุมชน
คณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.) เพื่อสงเสริมความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังตางรางที่ 1.1-13
ตารางที่ 1.1-13 กิจกรรม/รางวัลที่ผูบริหาร สป.มท. ใชสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และนําสูก ารตอยอดในอนาคต

กลุม เปาหมาย
สป.มท.
ผูรบั บริการฯ







กิจกรรม

การประกาศหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการระดับดีเดน/ดี
การคัดเลือกขาราชการดีเดน
การประกวดเว็บไซตของ




 

การประกวด “คนดี ศรีมหาดไทย”













การจัดประกวดเพื่อพัฒนางาน และเพิม่
ประสิทธิภาพ อาทิ การประกวดการนําเขา
ขอมูลของ จว./กจว. การประกวดตรา
สัญลักษณ มท. ฯลฯ
ประสานการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล
กิจกรรมสงเสริมเครือขายขาวภาคประชาชน



 


กิจกรรมสรางเครือขายในการขับเคลื่อนงาน
อาทิ โครงการสนับสนุนชุมชนทีส่ ําคัญ
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน
การประชุมคณะกรรมการ กรอ.

ประโยชนทไี่ ดรบั

- เผยแพร/ยกยองชมเชย
-สงเสริมความผูกพันในการทํางาน
- แรงจูงใจ/ขวัญกําลังใจ
-สงเสริมความผูกพันในการทํางาน
- ยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจ
- สงเสริมความผูกพันในการทํางาน / เพิ่ม
ชองทางสื่อสาร
-แรงจูงใจ/ขวัญกําลังใจ
- คนหาบุคคลตนแบบเพื่อเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงาน
- ยกยองชมเชย แรงจูงใจ
- คนหาบุคคลตนแบบเพื่อเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงาน
- ยกยองชมเชย
- แรงจูงใจ/ขวัญกําลังใจ
- ประสานงาน บูรณาการ อํานวยการการ
ทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของรัฐบาล
- สรางเครือขายขาวภาคประชาชนเพื่อสนับสนุน
ภารกิจดานความมั่นคงภายใน และการรักษา
ความสงบเรียบรอยในพืน้ ที่
- สรางเครือขายเพื่อใหเกิดความผูกพันกับ สป.
มท. และเกิดทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานของ
มท./รางการโดยรวม
สรางเครือขายและรวมผลักดันเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่

การตอยอดในอนาคต

ดําเนินการตอเนื่องทุกป
ดําเนินการทุกป
ดําเนินการตอเนื่อง (ทุก 2 ป )
หรือตามที่คณะกรรมการ IT กําหนด
ดําเนินการตามนโยบาย/เปาหมาย
ของ มท./สป.มท.
ดําเนินการตามนโยบาย/เปาหมาย
ของ มท./สป.มท.
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ดําเนินการตอยอดทุกป ปละ
7,000-8,000 คน
ดําเนินการตอเนื่องทุกป ลักษณะ
กิจกรรมขึน้ อยูกับนโยบาย/
เปาหมายของ สป.มท.
ดําเนินการตามนโยบาย/เปาหมาย
ของรัฐบาล มท./สป.มท.

หมายเหตุ กลุมผูรับบริการ =  จังหวัด/กลุมจังหวัด  กรมในสังกัด/รัฐวิสาหกิจ  ประชาชน  อปท.
ผูมีสวนไดสวนเสีย = 

(5) การสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติงานอยางจริงจัง คณะผูบริหาร สป.มท.มีบทบาทความสําคัญตอการสงเสริมให
เกิดการปฏิบัติงานอยางจริงจัง โดยไดเสริมสรางแรงจูงใจการปฏิบัติการผานปรัชญา “ลมใตปก” ซึ่งชี้ใหเห็นความสําคัญ
และโอกาสบุคลากรภาครัฐที่สามารถสรางคุณประโยชนใหกับประเทศชาติและแผนดิน กระตุนใหกําลังใจในการทํางาน
รวมกันเพื่อกาวผานพนอุปสรรค ปฏิบัติงานโดยไมทุจริต คิดมิชอบ หรือแสวงหาผลประโยชนในทางไมควร และใชหลัก
พลศาสตรในการผลักดันใหเกิดการทํางานอยางจริงจัง โดย “แรงลม” ใตปก ที่พยุงใหเครือ่ งบินลอยขึน้ ฟา และ“ลมใตปก ”
เปนแรงหนุนเสริมใหเครื่องบินทะยานสูจุดหมาย ซึ่งผูบริหาร สป.มท. ยืนยันจะเปนลมใตปกสนับสนุนใหกาวสู
ความสําเร็จเพื่อประชาชน และประเทศชาติ
หนา 38
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นอกจากนี้ คณะผูบริหาร สป.มท. เนนย้ําหลักการทํางาน “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ” สงเสริมการบูรณาการ
ทํางานรวมในทุกฝาย เพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง และเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ สป.มท. และ มท. รวมทั้ง
ตอบสนองตรงความตองการของประชาชน ภายใตหลักการ “ประชารัฐ” ราษฎร รัฐรวมใจ คณะผูบริหาร สป. ถายทอด
องคความรูที่สําคัญ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน ถอดบทเรียนการดําเนินการ และแนะนําแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือ “Coaching Tips” สงเสริมระบบการใชขอมูลการวัด วิเคราะห ประเมินผล และฐานขอมูลเพื่อการปฏิบัติงาน และ
เทียบเคียงหนวยงานคูเปรียบเทียบ ใชระบบการตรวจราชการเพื่อกํากับ และสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
ใชระบบ IT ในการพัฒนาระบบงานตาง ๆ โดยเฉพาะระบบติดตามประเมินผลเพื่อใหกํากับ ขับเคลื่อน และบริหารการ
ตัดสินใจที่สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาและรวมวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงโครงสรางระบบงานใหสามารถรองรับ
การปฏิบัติราชการ สงเสริม การพัฒนาและปรับปรุงเครือขายสื่อสารและระบบดาวเทียม พัฒนาอุปกรณเชือ่ มโยงเครือขาย
ระบบสื่อสาร และระบบประชุมวีดิทัศนทางไกล (Video Conference) ฯลฯ สนับสนุนการตั้งกลุม Talent เพื่อชวย
อํานวยการในงาน มท. ทีมเฉพาะกิจระดับจังหวัดเพื่อนําขอมูลหาแนวทางพัฒนาและแกไข เสนอรูปแบบและทางแกทเี่ ปน
รูปธรรม ทั้งนี้ การสงเสริมปฏิบัติงานอยางจริงจังสงผลตอการปฏิบัติการตัดสินใจ และการกําหนดรูปแบบการนําองคการ
เพื่อนําสูความสําเร็จของ สป.มท. และการยอมรับ/การสนับสนุนภารกิจของ สป.มท. และความพึงพอใจของผูร บั บริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในลักษณะ win-win situation อาทิ “การจัดการ/แกไขปญหาสิ่งแวดลอม (ปญหาหมอกควัน)”สป.มท.
ไดประสานงาน อํานวยการ และบูรณาการกับหนวยที่เกี่ยวของ รวมถึงนายอําเภอ /เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ /องคกรปกครอง
ทองถิ่น และภาคประชาชนรวมมือกันแบงพื้นที่-ความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถสรางความเขาใจของทุกภาคสวนตอการ
บริหารจัดการ เขาใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอพื้นที่และชุมชน รวมกันทําแนวปองกันไฟฟา การรวมจัดชุดลาดตะเวน
และสามารถลดการเผาปา เผาตอซัง เผาหญา ซึ่งเปนตนเหตุของหมอกควันและมลภาวะในพื้นที่และบรรเทาปญหา
หมอกควันในพื้นที่ “แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงป 2558/59”
ซึ่ง สป.มท. ประสานบูรณาการ และรวมสรางความเขาใจเกษตรกร และสรางแรงจูงใจจากภาครัฐในการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง สรางงาน สรางรายได และสรางแหลงอาหารในชุมชนเพื่อใหดํารงชีพไดในชวงฤดูแลง ซึ่งเกษตรกรเขาใจ
และปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต โดยหันมาปลูกพืชน้ํานอยในหวงฤดูแลง เปนตน
1.2 การกํากับดูแลองคการและความรับผิดชอบตอสังคม
ก. การกํากับดูแลองคการ
(6) ในการกํากับดูแลองคการ คณะผูบริหาร สป.มท. ไดกําหนดแนวทาง/เครื่องมือกับดูแล สป.มท.
และการสรางความเชื่อมั่นตอความรับผิดชอบตอสังคมในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารมีระบบการกํากับดูแลการ
ปองกันการทุจริต และการปกปองประโยชนของประเทศ ดังรูปภาพที่ 1.2-1 ดังนี้

รูปภาพ ที่ 1.2-1 การนําองคการกับการกํากับดูแล สป.มท.
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ระบบการกํ ากั บดู แลองค การของ สป.มท. มุงเนนการกํ ากับดูแลการปฏิบั ติงานใหเปนไปตามหลั ก
ธรรมาภิ บาล ความโปร งใส มี จริ ยธรรม ซึ่ งในการตรวจสอบจากภายนอก ได พิ จารณาถึ งคู ความร วมมื อ
องคกรอิสระตาง ๆ หนวยเหนือ และสวนราชการอื่น ๆ ที่มีภารกิจดานการตรวจสอบเพื่อเปนองคประกอบในการ
ตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก สําหรับการตรวจสอบภายใน มีการกําหนดยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2557-2560) เพื่อเปนแกนในการกํากับและปองการการประพฤติมิชอบ กํากับองคการ
ผานนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (OG) มีคณะกรรมการจริยธรรม ค.ต.ป. กระทรวง หนวยตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง/กรม หนวยงานติดตามและประเมินผลตามโครงสราง สป.มท. (สวนติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน สป.มท. กลุมพัฒนระบบบริหาร สป.มท. อีกทั้งมีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
ของกระทรวง และหนวยรับผิดชอบ และกลไกรวมระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
การเงิน ปองกันผลประโยชนของประเทศ และเกิดประโยชนตอประเทศชาติ และประชาชน
1. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ มีระบบการกํากับดูแลและควบคุมความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน โดยการยึดพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และ ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานทั้งของ สป.มท.และ มท. โดยมีกลไกการกํากับความรับผิดชอบตอ
การปฏิบัติงาน ความถี่ของการตรวจสอบ และประโยชนจากการกํากับการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 1.2-2
ตารางที่ 1.2-2 กลไกความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สป.มท.
กลไก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.)
นโยบายในการ
กํากับดูแล
องคการที่ดี
(OG)

สํานักงาน
ก.พ.ร.
การตรวจ
ราชการ
ระบบติดตามฯ
สนผ.สป.
การประชุม
คณะผูบริหาร

วิธี/ประเด็นการตรวจสอบ
สอบทานผลการปฏิบัตงิ านปกติ
4 ดาน ไดแก การเงิน การตรวจ
ราชการ การตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติการตามคํารับรอง และ
การสอบทานกรณีพิเศษ
กํากับใหเปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับ การสงเสริม
หลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส
และจริยธรรม รวมถึงความ
รับผิดชอบตอสังคม/ชุมชน รวม
4 ดาน ไดแก 1) นโยบายดานรัฐ
สังคม และสิ่งแวดลอม 2) นโยบาย
ดานผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย 3) นโยบายดานองคการ
4) นโยบายดานผูปฏิบัตงิ าน

ความถี่
รอบ 6 เดือน
และ 12เดือน

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
ผูตรวจราชการ มท. รวมกําหนด
แผน /ประเด็นการตรวจราชการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ าม
แผนฯ และนโยบายเรงดวนสําคัญ
คณะผูบริหารระดับสูง และคณะ
ผูบริหาร สป.ประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และใหคําแนะนํา

รอบ 3 6 9
และ 12 เดือน
ตลอดทัง้ ปตาม
แผนการตรวจ
รายไตรมาส
ตลอดทัง้ ป
ประชุมทุก
สัปดาห

รอบ 6 เดือน
และ 12เดือน

ผลจากกลไกกํากับ
มีระบบสอบทานปกติ และการสอบทานกรณีพิเศษเพื่อสอบทานการรายงานผล
การปฏิบัติราชการในแตละดาน ขอคนพบจากการสอบทาน และ
ขอเสนอแนะสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ อีกทั้งเปน
ขอมูลประกอบการเรงรัดการดําเนินโครงการ และขอควรระวังในการ
ขับเคลื่อนโครงการ
- ดานรัฐ สังคม สิง่ แวดลอม มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรตามภารกิจเฉพาะ
ดานของระยะ 10 ป (พ.ศ. 2557-2566) มีถายทอดยุทธศาสตรและตัวชีว้ ัดฯ
ผลักดันการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดใหบรรลุผล เกิดความสําเร็จและ
เปาหมายผลผลิตเปนไปตามที่ไดรับประมาณรายจาย
- ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย สรางการมีสวนรวมกับผูรับบริการ/
ผูมีสวนไดสว นเสีย ประชาชนพึงพอใจ และเชื่อมั่นในการขอรับการแกไขปญหา
ความเดือดรอน /เรื่องรองเรียน สามารถดําเนินการแกไขปญหาไดถงึ รอยละ 90
- ดานองคการ มีระบบการตรวจสอบ และขอเสนอของผูตรวจ มท.ตามแผนการ
ตรวจราชการไปดําเนินการตอ รอยละ 100
- ดานผูปฏิบัติงานมีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) สงเสริมการจัด
สวัสดิการแกบุคลากร สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และสามารถ
ดําเนินการตามแผนสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รับทราบปญหา อุปสรรค เปนชองทางในการ
เสนอแนะการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการเปนขอมูลในการวางแผน
เหมือนผลนโยบายกํากับดูแลองคการทีด่ ี (OG) ดานองคการ
ผลการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อทราบถึงความคืบหนาใน
การดําเนินการเพื่อประกอบการเรงรัดการดําเนินโครงการ และการใชจาย
งบประมาณ และใชเปนขอมูลในการทบทวนแผนดําเนินการ รวมถึงการบริหาร
สั่งการในประเด็นสําคัญ

2. ความรับผิดชอบตอการดานการเงิน และการปองกันการทุจริต สป.มท. มีระบบควบคุมภายใน มีโครงสราง
การควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการควบคุม
ที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพอสมควรที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
โดยมีการวิเคราะหทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร มีการทบทวนวิธีการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหสามารถ
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ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีระบบการตรวจสอบตนทุนตอหนวยผลผลิต การติดตามการใชจาย
งบประมาณ ระบบการตรวจสอบภายในทั้งใน สป.มท. และ มท. และสงเสริมความรวมมือในการตรวจสอบจากภายนอก
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานและดานการเงินที่เปนรูปธรรมจากการนําของคณะผูบริหาร สป.มท. อาทิ
การดําเนินโครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) ซึ่งใชการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางสวนราชการหลัก คณะผูบริหาร สป.มท. ทุกระดับไดเขามามีสวนรวมพิจารณาหลักเกณฑทกี่ าํ หนด
โครงการ ใหความสําคัญตอโครงการตามความตองการของหมูบาน/ชุมชน โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) ผานการพิจารณากลั่นกรองโครงการจากคณะกรรมการระดับอําเภอและระดับจังหวัด เพื่อเนนย้ํา
การดําเนินโครงการเปนไปตามระเบียบของราชการ และความโปรงใส ไดประสานความรวมมือกับกรมบัญชีการ
และสรางระบบการตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอก เชน สตง. และ ป.ป.ช. เปนตน
3. การปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย สป.มท. โดยศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต มท. เปนหนวยหลักในการปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการการปองกันทุจริต และแนวทางในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ตามตารางที่ 1.1-3 ซึ่งมุงปองกันและปราบปรามการทุจริต และสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556- 2560) นอกจากนี้ ไดออกแบบกลไก และการสรางการมีสวนรวมในการปกปองผลประโยชนฯ โดย
กําหนดใหมี “คณะกรรมการรวมระดับกระทรวง” และ “คณะกรรมการรวมเพื่อปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับจังหวัด” ขับเคลื่อน สนับสนุน และสงเสริมความรวมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของจังหวัด สนับสนุน พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย รวมถึงเปดโอกาสให
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
นอกจากนี้ สป.มท.ไดประกาศเจตนารมณรวมกันในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต การสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และพรอมใหการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ แสวงหาความ
รวมมือกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยลงนาม “บันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต” ระหวาง มท. กับสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ “บันทึกขอตกลง
ในการปองกันและตอตานคอรรัปชั่น” ระหวางหอการคาไทย และองคการตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
เพื่อกําหนดความรวมมือกันขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สงเสริมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานของภาครัฐ สําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเพือ่ ปองกันการทุจริต
ในป พ.ศ.2558 ไดสงเสริมการปฏิบัติงานภายใตคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเปาหมายประมาณ 1,000 คน
ใน 76 จังหวัด รวมถึงมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อขยายผลการเสริมสรางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สูประชาชน
และกลุมผูนําชุมชนในพื้นที่ (ผานเวทีของจังหวัดซึ่งเปนเครือขายการดําเนินงานของ สป.มท. ) ซึ่งผลจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ในหวงป พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558 มีคะแนน
รอยละ 73.27 และ 76.34 ซึ่งผลการประเมินสูงขึ้นตามลําดับ สําหรับแนวทางความรวมมือเพื่อการกํากับดูแล
การปองกันการทุจริตและการปกปองประโยชนของประเทศ ดังตารางที่ 1.2-3
ตารางที่ 1.2-3 สป.มท. กับระบบการกํากับดูแล การปองกันการทุจริต และรับผิดชอบตอสังคม
หนวยงาน/คูภาคี

เครื่องมือ

หนวยงานของ สป.มท. และ
คณะกรรมการฯ อาทิ
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลกระทรวงมหาดไทย
หนวยตรวจสอบภายใน ฯลฯ

ระบบงานประจํา อาทิ ตรวจสอบ
ภายใน , ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง , การสอบ
ทานกรณีปกติ/กรณีพิเศษของ ค.
ต.ป. , หลักสูตรการฝกอบรมฯ

แนวทางดําเนินการ

ความถี่

- ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ
ตลอด
ราชการตามอํานาจหนาที่ของ
ปงบประมาณ
หนวยงาน/คณะกรรมการฯ
- จัดระบบการฝกอบรมเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการปองกันทุจริต

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
(เสนอในหมวด 7)
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิผลและบรรลุ
พันธกิจ
- จํานวนเรื่องรองเรียนที่

หนา 41

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หนวยงาน/คูภาคี

เครื่องมือ

สํานักงานปองกันการทุจริต
แหงชาติ

- บันทึกขอตกลง
- เครื่องมือประเมินความโปรงใส
ของภาคราชการ (ITA)

หอการคาไทย และองคการ
ตอตานการทุจริต

- บันทึกขอตกลง
- ขอตกลงมาตรฐานการใหบริการ
(SLA)
การวัดผลการปฏิบัติราชการ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
และการคนหา ผลงานดีเดน
ดําเนินโครงการสงเสริม
“มหาดไทยใสสะอาด”

ผูบริหารระดับสูงในจังหวัด
(ผูวาราชการจังหวัด)
กรมในสังกัด มท./
รัฐวิสาหกิจ

แนวทางดําเนินการ

ความถี่

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
(เสนอในหมวด 7)
ไดรับการแกไขเพิ่มขั้น

ผูบริหารระดับสูงลงนามในบันทึกขอตกลง ปละ 1 ครั้ง
แสดงเจตนารมณ และประเมินผาน ITA (กิจกรรมขับเคลื่อน
ตลอดปงบประมาณ) - กระบวนการ/ขั้นตอน
งานที่มีมาตรฐาน มีการ
จัดกระบวนการและหวง
- ผูบริหารรลงนามในบันทึกขอตกลงฯ ปละ 1 ครั้ง
-สป.มท.จัดทําขอตกลงมาตรฐานการ
(กิจกรรขับเคลื่อน โซอุปทาน
ใหบริการ
ตลอปงบประมาณ)
- ผลการเทียบเคียงผล
- มีระบบการวัดและประเมินผลการ
เดือนละ 1 ครั้ง
การปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติราชการ
สามารถแขงขันกับ
คูแขงขัน
รวมกันจัดโครงการฯ สงเสริมมหาดไทยใน
ตลอด
สะอาด อาทิ โครการสงเสริมการ
ปงบประมาณ
บริหารงานของ อปท. โครงการเสวนา
บูรณาการเครือขายตอตานการทุจริตฯลฯ

ในการปกปองผลประโยชนของประเทศที่เปนรูปธรรม อาทิ สป.มท.ไดปรับปรุงการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ (Area Based) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เห็นชอบ เรื่อง การบูรณาการ
แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย
เสนอ โดยกระทรวงมหาดไทยไดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลือ่ นนโยบาย
และยุทธศาสตรในระดับพื้นที่ (Area Based) เพื่อปรับปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเร็วขึ้นและสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให
สวนราชการสามารถนําแผนฯ ดังกลาว ไปประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการได และ
การจัดตั้งคณะกรรมการประสานแผนสวนกลาง และจังหวัด ทั้งองคประกอบของคณะกรรมการ อํานาจหนาที่
และแผนปฏิบัติการ โดยอาจกําหนดใหใชคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
ดานแผนและดานงบประมาณทําหนาที่ในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดกับแผนของสวน
ราชการหรืออาจตั้งเปนคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ อีกคณะหนึ่ง
ภายใตคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(7) การประเมินผลการดําเนินการ คณะผูบริหาร สป.มท.ใหความสําคัญในการประเมินผลการดําเนินการ โดยมี
กําหนดวางแผนงาน/โครงการโดยใชนโยบายสําคัญ
ของรัฐ ยุทธศาสตร สป.มท. และระบบติดตามผลการ
ดําเนินงาน/ความสําเร็จของ สป.มท.ในปที่ผานมา
เป นฐานในการกํ าหนดแผนงาน/โครงการ และ
เปาหมาย กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพซึ่งพิจารณาควบคู
กับกับการมีสวนรวม ความรวมมือ ความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย/ ผูมีสวนไดสวน
เสีย ดังรูปภาพที่ 1.2-4
รูปภาพที่ 1.2-4 ระบบการประเมินผลการดําเนินการเพื่อการพัฒนาและ
สําหรับระบบการประเมินผลการปฏิบั ติ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการนําองคการ
ราชการ มี ทั้งการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ มีระบบการจัดเก็บขอมูลและการรายงานผลการดําเนินการผานการประมวลผลในรูปแบบของ
กราฟ การกําหนดตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดกําหนดทั้งตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของ สป.มท. ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งระดับ
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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวง กรม และระดับหนวยงาน มีระบบการติดตามประเมินผลผานคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สป.มท./ ระดับ
หนวยงาน ที่รวมทั้งการประเมินจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการประเมินคุณภาพ ปญหาอุปสรรคและแนวโนมการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส และมีการระบบแจงเตือนผูบริหาร/หนวยงานผานการประชุม/เอกสารของทางราชการเพื่อรวมกับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล โดยระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความถี่ในการตรวจสอบที่เหมาะสม ดังตารางที่ 1.2-5
องคการ
กระทรวง
กรม ( สป.มท.)

ตารางที่ 1.2-5 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.มท.

หลักเกณฑการประเมิน
วิธีการ
คํารับรองการปฏิบัติ ตามเกณฑที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด
ราชการประจําป
ตามเกณฑที่คณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ มท.

หนวยงานใน
สป.
บุคคค
หลักเกณฑการประเมิน
ปมท.
- มาตรฐานความรู
ความสามารถทักษะ
รอง ปมท.
และสมรรถนะที่
อธิบดี (กรมใน
สังกัด มท.)/ผวจ. จําเปน รอยละ 30
ผอ.สํานัก/กอง - ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รอยละ 70
บุคลากร

ตามเกณฑคณะทํางานถายทอดตัวชีว้ ัดฯ
ของ สป.มท.สูระดับหนวยงาน
วิธีการ
ถายทอดจากตัวชีว้ ัดองคการ
กําหนดจากภารกิจ งานในอํานาจหนาที่
และงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ

ผูประเมิน
สํานักงาน ก.พ.ร.และหนวยงาน
กลาง
คณะกรรมการเจรจาขอตกลง
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ มท.
คณะทํางานถายทอดตัวชีว้ ัดฯ
ของ สป.มท.สูระดับหนวยงาน
ผูประเมิน
รมว.มท.
ปมท.

ความถี่
6, 9 ,12
เดือน

6, 12 เดือน
ความถี่
6 , 12 เดือน

รอง ปมท.
ผอ.สํานัก/กอง

นอกจากนี้ สป.มท. มีระบบการทบทวนผลการดําเนินงาน โดยรวมกําหนดระบบการติดตามประเมินผล
แนวทางการพัฒนา มีการประชุมรวมกับ ผอ.สํานัก/กอง เพื่อทบทวนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร คํารับรองฯ และมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และใชหลักการ P-D-C-A มาใชในการปรับปรุงทบทวนผลการดําเนินงาน
รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และใหปรับปรุงกระบวนการใหมี
มาตรฐานการปฏิบัติที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารกับการประเมินการ
นําองคการและระบบงาน ดังตารางที่ 1.2-6
ตารางที่ 1.2-6 ระบบการประเมินการนําองคการและระบบงานของ สป.มท.
กระบวนการนําองคการ
การกําหนดวิสยั ทัศน พันธ
กิจ ยุทธศาสตร วัฒนธรรม
คานิยม
การแปลงนโยบายสูการ
ปฏิบัต/ิ การสื่อสาร
การติดตามประเมินผล

การกําหนดมาตรฐาน/การ
ตอยอดสูนวัตกรรม
การสงเสริมธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม

ความถี่

ระบบที่ใช
ความถี่
ปรับปรุง
- เครื่องมือในวิเคราะห/พัฒนา อาทิ TWOS ,
 ทบทวนเปาหมาย /ยุทธศาสตรเปนประจําทุกป และมีระบบติดตามตรวจสอบ
Function-Based , Area-Based , OD, RM,ฯลฯ
 เพื่อปรับปรุงใหสามารถปฏิบัติงานตามเปาหมาย
- การประชุม/แลกเปลีย่ นความเห็น/คณะกรรมการ
- คํารับรองการปฏิบัติราชการ
 - ถายทอดเปาหมาย โดยการสื่อสารผานชองทาง ตาง ๆ และการกําหนด
- การถายทอดตัวชี้วดั ฯ สูระดับหนวยงาน/บุคคล  ตัวชี้วัด/เปาหมาย สูร ะดับปฏิบัติ
 - การถายทอดเปาหมายครบถวนสมบูรณ โดยทุกหนวยงาน
- โครงการ/กิจกรรม/ชองทางการสื่อสาร
ปฏิบัติไดตามเปาหมาย และนําสูระบบแรงจูงใจ
-ระบบติดตามประเมินผลโดยการกําหนดตัวชี้วดั
 ติดตามประเมินผลสามารถสะทอนผลการปฏิบั ติงาน และใชบริหารการ
ที่สําคัญตามเปาประสงค และตัวชี้วดั ตามคํา
ตัดสินใจ และ การปรับปรุงการปฏิบัติราชการ สงผลใหการปฏิบัติราชการ
รับรองการปฏิบัติราชการ
เปนไปตามเปาหมาย
- การตรวจราชการ


-ระบบติดตามงบประมาณ ผานGFMIS
-ระบบPADME
- ทบทวนกระบวนการที่สําคัญ ขอกําหนด ออกแบบ  ทบทวนกระบวนการ และมอบนโยบายสูการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ จัดทําคูมือ และพัฒนาสูนวัตกรรม
นอกจากนี้ ผลักดันสูนวัตกรรมใหมของกระบวนการ อาทิ ศูนยดํารงธรรม,
- ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 PADME, E-Inspection ฯลฯ สามารถมีแผนบริการความตอเนื่องฯ และมีการ
 ซอมแผนฯ เพื่อพรอมในการปฏิบัติราชการ
- ทําแผนบริหารความตอเนื่องในสภาวะวิกฤต
- มอบนโยบายเพื่อปลูกและปลุกคุณธรรม จริยธรรม  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการตอตานการทุจริตคอรรั ปชัน รวมทั้ ง
และการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ประชุมรวมกับคูความรวมมือภายนอก ซึ่งเปนตนแบบในการปฏิบัติราชการ
- สงเสริมความรวมมือกับคูค วามรวมมือภายนอก  และยืนยันแนวทางการปฏิบัติงาน
- การสรางเครือขาย กําหนดกิจกรรมรวม
 สรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม และความผาสุกของชุมชน
สงผลให สป.มท. มีกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งทําใหสังคมชุมชนเขา
มามีสวนรวม/เปนเครือขาย/พรอมสนับสนุนการดําเนินงานของ มท./สป.มท.
 ปละ 1 ครั้ง
 ปละ 2 ครั้ง
 ตลอดทัง้ ป
 ทบทวนทุกไตรมาส
 ประชุมรวมกัน 1 -2 เดือนครัง้
 ทุกเดือน
 ตลอดเวลา
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นอกจากนี้ สป.มท. ไดมี “การสํารวจความเห็นตอประสิทธิภาพการนําองคการของผูบริหาร” โดย
ไดทอดแบบสํารวจไปยังบุคลากรทั้งระดับผูบริหาร และเจาหนาที่ในสังกัด สป.มท. และผูรับบริการ (กรม/
จังหวัด) ซึ่งผลการสํารวจพบวา บุคลากรฯ เห็นวาผูบริหารเปนบุคคลตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานบนหลัก
ธรรมาภิบาล และประโยชนตอประชาชน/สังคม (4.48) รองลงมาไดแก ผูบริหารสามารถบริหารจัดการและ
สามารถตัดสินใจบริหารสั่งการในเรื่องที่สําคัญได (4.45) และขอใหเพิ่มชองทางการสื่อสารแบบไมเปนทางการเพิ่ม
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม
(8) ภายใตวิสัยทัศน อํานาจหนาที่หลักของ สป.มท. คณะผูบริหาร สป.มท.ไดคํานึงถึงการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ เพื่อการเปนองคกรคุณภาพ บรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งคํานึงถึงผลกระทบทางลบจาก
การปฏิบัติงานตอสังคม ความกังวลของสาธารณะที่มีตอการใหบริการและการปฏิบัติงาน ซึ่ง สป.มท.ไดมี
การวิ เ คราะหภ ารกิ จ หลั ก และงานบริ ก ารที่ ใ ห บ ริ ก ารแก ผู รั บ บริ ก ารในวงกว า ง และได ค าดการณ
ถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น และสื่อสารเพื่อใหหนวยงานดําเนินการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดขึ้น ดังตารางที่ 1.2-7
ผลกระทบทางลบ
จากการดําเนินงาน
- คุ ณ ภ า พ ข อ ง
แผนพั ฒนาจั งหวัด/
กลุ มจั งหวั ด ที่ มี
คุ ณภาพไม เป นไป
ตามมาตรฐาน
- จั ง ห วั ด ได รั บ
งบประมาณเพื่อการ
พั ฒนาที่ ไม เท า
เทียมกัน

ประชาชน ไม ได รั บ
ความสะดวก/ไมไดรับ
การแก ไขป ญหา
ร องเรี ยนร องทุ กข
หรื อกั งวลต อความ
ล า ช า ใ น ก า ร
ดําเนินการ
ประชาชนในพื้ นที่
ต อต าน/ไม เข าใจ
การดําเนิ นโครงการ
ใ น พื้ น ที่ อ า ทิ
โครงการกํ าจั ดขยะ
,การป องกั น และ
ปราบปรามยาเสพ
ติด

ตารางที่ 1.2-7 สป.มท. กับตัวอยางการจัดการผลกระทบทางลบ
เปาประสงคในการ
กระบวนการ
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
จัดการ
(เสนอในหมวด 7)
- ปองกันการผิดพลาด - ประสานการดําเนินงานกับภาคีรวม ( สภาพัฒน/ -ร อยละเฉลี่ ยของผลการ
พั ฒนาจั งหวั ด/กลุ ม สํ านั กงบประมาณ/สํ านั กงาน ก.พ.ร.) ในการ พิ จารณาคุ ณภาพแผนพั ฒนา
จั งหวั ดสามารถจั ดทํ า พัฒนาคุณภาพแผนฯ
จั งหวั ด/กลุ มจั งหวั ดฯ (การ
แผนงาน/โครงการได - กํ าหนดกิ จกรรมส งเสริ มการพั ฒนาคุ ณภาพ สนั บสนุ น/ส งเสริ มการพั ฒนา
อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ แผนฯ และกํ าหนดบุ คลากรที่ มี ความรู และการบริ หารราชการฯ
ส ง ผลต อพื้ นที่ และ ความสามารถ และประสบการณในการสนับสนุ น อย างถู กต อง รวดเร็ ว และ
ประชาชน
การจัดทําแผนฯ จังหวัด/กลุมจังหวัด
ครอบคลุม)
- ประชาชนมั่นใจ และ - มี เครื อข ายการประสานงานกั บหน วยงาน - จํานวนจังหวัด/กลุมจั งหวัดที่
เข าใจในการจั ดสรร ภายนอกรวมตรวจสอบฯ
ใชระบบติ ดตามโครงการ/การใช
งบประมาณ
- มี ระบบการติ ดตามประเมิ นผลการดํ าเนิ น งบประมาณฯ (76 จว./18 กลุ ม
โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (PADME) เพื่อ จังหวัด)
บริหารการตัดสินใจ
ปองกันความไมพึงพอใจ - จั ดทํ าคู มื อมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน / คู มื อ - จํ านวนผู รั บบริ การรายใหม
โดยประชาชนมีความเขาใจ มาตรฐานการให บ ริ การแก ประชาชน มี ของ ศดธ.
ถึ งกระบวนการบริ การ กรณีศึกษาเพื่อใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจที่ถูกตอง - ร อยละความพึ งพอใจในการ
ขอมูลขาวสาร/รองเรียน - พัฒนาระบบงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข โดย ใหบริการของศูนยดํารงธรรม
และสามารถรับบริการได รับเรื่ องฯ รวดเร็ว และมี หน วยเคลื่อนที่ เร็ วเพื่ อ (งานรับเรื่องร องเรียนรองทุกข
อยางรวดเร็ว
ตรวจสอบขอเท็จจริง
สะดวกรวดเร็ ว และประชาชน
- พั ฒนาบุ คลากรให สามารถให บริ การได ตาม ไดรับการตอบสนอง (ในชั้นตน)
มาตรฐานการใหบริการ
หรือไดรับการแกไขปญหาทันที
ป องกั นความไม พึ ง - ผูบริหารลงตรวจพื้นที่และรวมชี้แจงโดยตรงกับ - จํานวนขาวที่ไดรับจากสมาชิก
พอใจ โดยประชาชนมี ประชาชนใหรับทราบวัตถุประสงค การดําเนินการ เครือขายขาวภาคประชาชน
ค ว า ม เ ข า ใ จ ถึ ง และประโยชนที่จะไดรับ
-รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ
กระบวนการ ยอมรั บ - ผูบริหารมอบนโยบายลงสูการปฏิบัติในพื้นที่
ของผู ตรวจราชการ มท.ตาม
การดํ าเนิ นการ และ - สงเสริมการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ แผนการตรวจฯ ที่ ได รั บการ
สงเสริ มการขั บเคลื่อน - มี ระบบการตรวจราชการเพื่ อรั บทราบป ญหา ตอบสนอง
งานของ มท./สป.มท. อุปสรรค ความคืบหนา และส งเสริมความเข าใจ - ระดั บ ความสํ าเร็ จในการ
ตอประชาชน
ดํ าเนิ นนโยบายกํ ากั บ ดู แ ล
องคการที่ดี
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นอกจากการจัดการตอผลกระทบทางลบ สป.มท. ยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญความคิด ความรูสึกของผูบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคม โดยไดพิจารณาถึงความกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ สป.มท./มท.
ซึ่ง สป.มท.ไดมีการวิเคราะหประเด็นที่อาจเกิดความวิตกกังวล เปาหมายในการจัดการ วิธีการจัดการตอความวิตก
กังวล และผลการดําเนินการตาง ๆ ซึ่งการจัดการตอความวิตกกังวลที่สําคัญ ดังตารางที่ 1.2-8
ประเด็น
ของสังคม/ประชาชนต อ
การปฏิบัติงานของ มท./
สป.มท. อาทิ การใช
งบประมาณจังหวัด/กลุม
จังหวัด , งานบริการที่ดิน
,งานสาธารณภัย ฯลฯ
อปท.หวาดระแวงตอ
การปฏิบัติงานของ มท.
ในลั กษณะถู กแย งงาน
หรือ ถูกสั่งการ

ตารางที่ 1.2-8 สป.มท.กับตัวอยางการจัดการตอความวิตกกังวลตอการปฏิบัติงานของ สป.มท.
วัตถุประสงคในการจัดการ
สังคม/ประชาชนเชื่อมั่นใน
ความโปรงใส และยอมรับใน
ผลการปฏิบัติงานของ มท.
สป.มท.

แนวทางการจัดการตอความวิตกกังวล
- ผูบริ หารบริหารงานตามนโยบาย/ยุ ทธศาสตร มี ระบบ
กํากับดูแลองคการที่ดี การเนนย้ําการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย มีการตรวจสอบจากหน วยงานภายนอก อาทิ
สตง. สงป. คตป. ปปช. และภาคเอกชน
- มี การสื่ อสาร/ชี้ แจงผลการปฏิ บั ติ ราชการผ านวิ ทยุ/
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ รายงานผลการปฏิบัติราชการ
อปท.เชื่ อมั่นในการทํ างาน - สื่อสารทําความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ สป.มท. /มท.
ตามภารกิจ และบทบาทใน และบทบาทการกํ ากั บดู แล อปท. รวมถึ งชี้ แจงผลการ
การส งเสริ มการกระจาย ปฏิบัติจากการมีสวนรวมกันปฏิบัติงาน
อํานาจและการกํากับดูแล

ประสิ ทธิ ภาพในการใช ประชาชน / สังคมเกิดความ
งบประมาณของ มท./สป.มท. เชื่อมมั่นในการใชงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชน ไม รั บความ
สะดวกจากการ
ปฏิ บั ติ งานของ มท. /
สป. อาทิ การปองกั น
ภัยบนทองถนน, การวาง
สายสื่อสาร ฯลฯ

ประชาชนไดรั บขอมูลการ
ปฏิ บั ติ งาน และได รั บ
ความสะดวกในการสั ญจร
ของประชาชน

ประชาชนระแวง และไม
พร อมเข าร วมในการ
ส งเสริ มความมั่ นคง
อาทิ การเปนเครือขาย
ขาวภาคประชาชน

ประชาชนมีความเขาใจต อ
วัตถุ ประสงคของโครงการ
แ ละ พร อมร ว ม เป น
เครือขายขาวภาคประชาชน

ผลที่เกิดขึ้น (เสนอในหมวด 7)
- ผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามเปาหมาย
( แผนงาน/แผนเงิน)
- มีชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ประชาชนไมคัดคานและพรอมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ มท./สป.มท.

- ความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิ บัติงาน ( อาทิ การปลูกฝงสํานึ กรั ก
สามั คคี ฯ โครงการพั ฒนาตามแนวทาง
พระราชดํ าริ ความพร อมเข าสู AC การ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การ
แกไขปญหาหมอกควัน ภัยแลง ฯลฯ)
- เนนย้ําการกํากับดูแลการใชงบประมาณ ไดแก GFMIS , -ความสํ าเร็ จในการวั ดผลดานต นทุ นต อหน วย
การตรวจสอบภายใน , ตนทุนตอหนวยผลผลิต , การอนุมัติ ผลผลิต
-การใชงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย
งบประมาณที่สอดคลองกับแผนงานโครงการ
- จั ดการประชาสั มพั นธ ใหประชาชนในพื้ นที่ ทราบถึงโครงการ/ - การดํ าเนินงานเป นไปตามเป าหมาย และ
กิจกรรม
ไมเกิดผลกระทบทางลบแตประชาชน
- ประสานคูภาคี อาทิ สํานั กงานตํารวจแหงชาติ , อปท. - ประชาชนมีความเขาใจ และใหความรวมมือ
เพื่อสรางความเขาใจ และจุดที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อ ในการปฏิบัติงานของ มท./สป.
ประชาชนได รั บความสะดวกในการสั ญจร และใช
ชีวิตประจําวัน
- กํากับควบคุมหนวยรับจางใหแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด
- แจงประสานหวงเวลาในการจัดโครงการลวงหนา พรอมชี้ ประชาชนเข าร วมเป นเครื อข ายข าวภาค
แจงวัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินโครงการฯ ใหชัดเจน ประชาชนของ สป.มท. ป ละไม น อยกว า
- จัดระบบเครือขายขาวภาคประชาชน
7,000 คน
- สรางความเขาใจ โดยมอบนโยบายลงในพื้นที่เพื่อสื่อสารให
ประชาชนเขาใจและพรอมรวมดําเนินงานกับ มท./สป.มท.

จะเห็นไดวา คณะผูบริหาร สป.มท.จัดการตอความวิตกกังวลตอการปฏิบัติงานของ สป.มท. ทั้งความ
กัง วลตอการบริห าร การใชงบประมาณ บทบาทการกํากับดูแลองคก รปกครองสวนทองถิ่นและการ
กระจายอํานาจ การไมไดรับความสะดวกจากการปฏิบัติงาน และความหวาดระแวงในการเขารวมเปน
เครือขายของ สป.มท.ในการมีสวนรวมรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของ สป.มท./มท.
สามารถบริหารจัดการไดตามแผนงาน/โครงการ ไมเกิดความขัดแยงหรือความไวเนื้อเชื่อใจ และสามารถ
สรางความผูกพัน และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ สป.มท./มท.ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย
(9) การเสริมสรางใหเกิดจริยธรรมทั่วทั้งองคการ การปฏิบัติราชการของ สป.มท.ไดรับการเสริมสรางใหเกิด
จริยธรรมทั่งทั้งองคการ โดยคณะผูบริหาร สป.มท. เปนตนแบบในการปฏิบัติราชการ การนําคานิยมหลัก การเสริมสราง
คุณธรรม นอมนําหลักความพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนภารกิจอยางเปดเผย ชัดเจน โปรงใส และสรางแรงจูงใจโดยสอดแทรก
แนวทางการทํางานอยางมีจริยธรรมเพื่อประโยชนแกประชาชน สงเสริมใหดําเนินการดํารงไวซึ่งจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ผานการประชุมเสวนา/การจัดหลักสูตร ฝกอบรมตาง ๆ อาทิ การดําเนินโครงการบูรณาการเครือขายตอตาน
การทุจริต สงเสริมการทํางานของ “คณะกรรมการจริยธรรมประจํากระทรวง” ในการควบคุม กํากับ สงเสริม และให
คําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบงั คับประมวลจริยธรรมและ
ดําเนินการอื่น ๆ เพื่อสงเสริมจริยธรรม/คุณธรรม นอกจากนี้ คณะผูบริหาร สป.ไดยืนยันแนวทางการคนหาตนแบบ
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การประพฤติปฏิ บัติ ตามแนวทางของ มท. ภายใตการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” นอกจากนี้ ได สงเสริ ม
การปฏิบัติราชการบนสมรรถนะหลักของบุคลากร ไดแก การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
จริยธรรม ความรวมแรงรวมใจ เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาตนเองและเปนกรอบสําหรบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ทั้งนี้ ผูบริหารไดประกาศ และแจงใหบุคลากรรวมถึงผูเกี่ยวของไดรับทราบ เขาใจ และใชเปนแนวทางปฏิบัติ รวมทั้ง
นําไปเปนประเด็นสําคัญในการติดตามประเมินบุคลากรเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และเปนองคประกอบในการเลือ่ นให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น มีการกําหนดกลยุทธและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ เพื่อสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติราชการ สป.มท. ไดมีระบบพิจารณาบุคลากร/ขาราชการดีเดนของ สป. มท. และคัดเลือกเสนอเปนขาราชการ
พลเรือนดีเดนระดับชาติ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สป.มท.
สําหรับในกรณีที่ผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ แบบแผน และความประพฤติ ตามวินัย
ขาราชการ หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย สป.มท.มีระบบการจัดการตอผูกระทําผิด โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน ทั้งนี้ 1) กรณีไมมีมูล ก็ใหยุติเรื่องได หรือ 2) กรณีที่เห็นวามีมูลตามที่ถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย โดยมีพยาน/หลักฐานในเบื้องตนวา 2.1) กรณีเปนความผิดทางวินัยไมรายแรง ก็ใหดําเนินการแจง ขอกลาวหา
สรุปพยานหลักฐาน ใหผูถูกกลาวหาทราบ พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได 2.2) ในกรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็สามารถพิจารณาโทษได กรณีดําเนินการทางวินัยรายแรง จะตอง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยคณะกรรมการฯ จะตองดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอน วิธีการ ที่กําหนดไวตามกฎ ก.พ.
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 เมื่อคณะกรรมการฯสอบสวนแลวเสร็จ ก็จะเสนอ ปมท. เพื่อพิจารณาผลการ
สอบสวน และกรณีเปนความผิดวินัยไมรายแรง ปมท. สามารถพิจารณาโทษไดตาม มาตรา 96 แหง พรบ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 หากกรณีเห็นวาเปนความผิดวินัยรายแรง จะตองนําเสนอ อ.ก.พ.สป. หรือ อ.ก.พ.มท. พิจารณาตาม
มาตรา 97 แหง พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน เมื่อมีมติเปนประการใด ปมท. จะตองดําเนินการตามมติตอไป
ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณากําหนดโทษ สป.มท. ไดนํา “หลักนิติธรรม” เพื่อระดับโทษตามที่ระเบียบกําหนด
“หลักมโนธรรม” เพื่อคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสม ตามเหตุผลที่ควรจะเปนภายในขอบเขตระดับโทษ “หลักความเปน
ธรรม” คือ การวางโทษจะตองใหไดระดับเสมอหนากัน ใครทําผิดก็จะตองถูกลงโทษ และการกระทําผิดอยางเดียวกันใน
ลักษณะและพฤติการณคลายคลึงกันควรจะลงโทษเทากัน บุคลากร สป. ทุกคนจึงมีหนาที่ที่จะตองรักษาวินัย
ซึ่ง “วินัย” เปน กรอบใหทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหทุกคนสํานึกอยูเสมอวา จะประพฤติและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด
ปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จดวยดีและทําใหประชาชน มีความศรัทธาในการปฏิบัติหนาที่
ค. ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
(10) การสรางความผาสุกและประโยชนสุขแกสังคมไทย เปนสวนหนึ่งที่ สป.มท. ไดดําเนินงานมาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งตามภารกิจของ สป.มท. และอํานวยการ ประสานงาน และบูรณาการเพื่อเปาหมายตามภารกิจของ มท.
ตลอดระยะเวลาการขับเคลื่อนภารกิจ โดย
ดําเนินการตามพันธกิจตาง ๆ เพื่อสราง
ความสมบู ร ณ ทั้ ง ด า นสิ่ ง แวดล อ ม
สังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง ซึ่งการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ สงผล
ตอความสงบเรียบรอยและความผาสุกของ
สังคมโดยรวม ดังตารางที่ 1.2-9 ไดแก
1) สร า งความปรองดอง
ตารางที่ 1.2-9 สป.มท.กับความผาสุกและประโยชนสุขแกสังคมไทย
สมานฉันทเพื่ อการปฏิ รูป โดย สป.มท.
ประสาน อํานวยการ บูรณาการรวมกับกรมการปกครอง ในการสรางความปรองดองสมานฉันทระดับพื้นที่ตําบล
หมูบาน โดยเลือกเปนพื้นที่จุดแตกหัก ใชหลักทั้ง “การปกครองทองที่” และ “การปกครองทองถิ่น” เพื่อความ
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ปรองดองสมานฉันทโดยผานกลไกระดับจังหวัด อําเภอ ทองถิ่น และกลไกคณะกรรมการหมูบาน (กม.)
รวมทั้ง สรางความยั่ง ยืนโดยสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท
มีการอบรมวิทยากรแกนนําอาสาสมัครตนแบบประชาธิปไตยระดับอําเภอ รวมทั้งสิ้น 954 คน และไดขยาย
ผลการดําเนินงานไปยังแกนนําอาสาสมัครตนแบบประชาธิปไตยระดับ หมูบานและอาสาสมัครตนแบบ
ประชาธิปไตย (อสปช.) รวมทั้งสิ้น 87,800 คน เปนตน
2) ศูนยดํารงธรรม “ศาลา” แกทุกขชาวบาน รับเรื่องรองเรียน เรื่องราวรองทุกข มีหนวยเคลื่อนที่เร็วและ
ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน/สังคม ซึ่งทําใหประชาชน/สังคมมีชองทางขอรับบริการเรื่องตาง ๆ ไดรับการแกไขปญหา
ความเดือนรอนไดรวดเร็ว โดยแนวทางการดําเนินการ และผลการใหบริการไดเสนอไวในหัวขอ (3) การสงเสริมองคการที่ยั่งยืน
3) การใชงบประมาณคาใชจายในการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของ
ประชาชนในจังหวัด โดย สป.มท.ไดจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
จํานวน 380 ลานบาท เพื่อจัดสรรใหจังหวัดทุก จังหวัด และไดรับ การจัดสรรประมาณ 275.6 ลานบาท
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนที่เปนปญหาเรงดวนของประชาชนและไมมีงบประมาณจากแหลงอื่นใดที่จะ
สนับสนุนและดําเนินการได และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และวาระแหงชาติ
ซึ่ง สป.มท.ไดอํานวยการ ประสานงาน กํากับติดตามการดําเนินงานของจังหวัด โดยมีผลเบิกจายคิดเปน
รอยละ 96.37 (เปาหมายรอยละ 96) ซึ่ง ผลการดําเนินงานเปน ไปตามความจําเปนของสถานการณ
และพิจารณาเก็บเงินสํารองไวเพื่อรองรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นได
นอกจากนี้ ในการสรางความผาสุก ของสัง คม สป.มท.ยังอํานวยการ ประสานงาน และรวม
ผลักดันนโยบายของรัฐบาลลงสูการปฏิบัติ โดยการจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการสนับสนุนการแกไข
ปญหาความเดือนรอนเรงดวนของประชาชนในจังหวัด ป 2558/2559 รวมถึง ประสานการดําเนินงาน
รวมกับกรมการปกครองในสวนของคาใชจายระดับอําเภออีกดวย
4) การประสานงาน/ขับเคลื่อนเพื่อสนองพระราชดําริ ในการสรางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการ
แผนงาน/โครงการฯ สงเสริมแนวคิด/องคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกําหนดทิศทางการพัฒนา/เปาหมายเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน ตอบโจทยชาวบานไดอยางตรงจุด ถูกที่ และถูกเวลา ซึ่งสงผลให ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑในพื้นที่ (OTOP) ในกลุม
ปรับตัวสูการพัฒนา(กลุมD) ไดถึงรอยละ 96 รวมถึงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ โดยสามารถ
ขยายผลเพิ่มเติมไดครอบคลุม 48 จังหวัด
5) การกระตุ นเศรษฐกิ จและส งเสริ มความเป นอยูของประชาชน ตามนโยบายสํ าคัญของรั ฐบาล
โดยขับเคลื่อนมาตรการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย ชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสราง
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท)มาตรการสําคัญเรงดวน
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกล
การเกษตรใหกับกลุมสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกร มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน และความสงบเรียบรอยและความผาสุกของสังคมโดยรวม
6) การสรางความรวมมือ และสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อความผาสุกของ
สังคม ไดแก การแกไขปญหาหมอกควันภายใต “แมแจมโมเดล”ซึ่งบูรณาการกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และองคก รอิส ระตาง ๆ ในการจั ดทําแผนพัฒนาชุมชนในการแกไขปญหาหมอก สรางความสมดุ ลของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สงเสริมใหชุมชนนําเศษวัสดุเหลือทิ้ง เชน เปลือก ตอชัง ต นขาวโพด
เพื่อเพิ่มรายไดลดรายจาย “โครงการแกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม” ซึ่งไดมีกิจกรรมรวม
เพื่อสังคม (CSR) กับบริษัทซีพี โดยการสนับสนุนทั้งความรู งบประมาณ ในการแกไขปญหาในพื้นที่ใหเกิดความยั่งยืน
“การสงเสริมความรวมมือระหวาง มท. (จ.อุบลราชธานี) กับเทสโก โลตัส” เพื่อสนับสนุนการระบาย/การคา
ขาว นอกจากนี้ สป.มท.ประสานความรวมมือกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อบรรเทา ความเดือนรอนของ
หนา 47

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชุมชน ในโครงการ “ ไทยเบฟ...รวมใจตานภัยหนาว” ชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยหนาว ในการแจกผาหมและ
อุปกรณกันหนาวใหสังคม/ชุมชนในพื้นที่ที่ยากไรในชนบท เปนตน
7) การวางกรอบ “ห วงโซ คุ ณค า” สู ความการ
เชื่อมโยงภาคประชาชน-ภาคธุรกิจ โดย สป.มท.รวมกําหนด
แนวทางเชื่ อมโยงตามหลักพื้นที่ (Area Based) ตั้งแต ระดั บ
หมูบ าน ตํ าบล อํ าเภอ จั งหวัด กลุ มจั งหวัด สูประชาคมโลก
โดยความรวมมือตามแนวประชารัฐ และกระบวนการทางธุรกิจ
ตั้ งแต ต นน้ํ า กลางน้ํ า ปลายน้ํ า สู ความสมดุ ล ความผาสุ ก
และเกิดความยั่งยืน ดังรูปภาพที่ 1.2-10
รูปภาพที่ 1.2-10 “หวงโซคุณคา” กับประชารัฐ
(11) ในการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง สป.มท.ไดให
ความสําคัญตอการชวยเหลือชุมชนตามปรัชญา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ของกระทรวง และเพื่อสนับสนุนชุมชน โดยคณะ
ผูบริหาร สป.มท.รวมกับคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ สป.มท. ไดใหนโยบายในการสนับสนุนชุมชน
สําคัญโดย “ใหเขาถึงทุกพื้นที่ และเขาถึงความตองการ” ทั้งนี้ ผูบริหารและคณะทํางานฯที่เกี่ยวของไดกําหนดหลักเกณฑใน
การคัดเลือกชุมชนของ สป.มท.โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ กลุมผูรับบริการ และพื้นที่ โดยการกําหนดชุมชน
ของ สป.มท. 2 สวน ไดแก 1) ชุมชนโดยรอบ มท. และ 2) ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมสนับสนุนชุมชนมี
2 ลักษณะ ไดแก 1) การเสริมสรางความ
เข็มแข็งของชุมชนตามภารกิจ พันธกิจของ
สป.มท. และ 2) การเสริมสรางความเข็มแข็ง
ของชุ มชนผ านโครงการ/กิ จการพิ เศษ
รูปภาพที่ 1.2-11 สป.มท.กับการคัดเลือกชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็ง
ดังรูปภาพที่ 1.2-11 คือ
1) การเสริ มสรางความเข็มแข็ ง
ของชุมชนตามภารกิจ พันธกิจ สป.มท.
โดยรวมผลักดันภายใตคณะทํางานพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารั ฐ ภายใต
หลั กการ (1) ค นหาความต องการของ
หมูบาน/ชุมชนพรอมจัดลําดับความสําคัญ
(2) ร วมหาแนวทางและบู รณาการความ
รวมมือ (3) พัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง
ในชุมชน (4) สรางความยั่งยืนที่แทจริงใน
พื้นที่ และ (5) มีทีมประชารัฐเพื่อชวยเหลือ
ตามความพรอมและศักยภาพของพื้นที่ ดัง รูปภาพที่ 1.2-12 การเสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากและประขารัฐ
รูปภาพที่1.2-12 นอกจากนี้ ไดผลักดันโครงการตามแนวพระราชดําริทั่วประเทศเพื่อสรางความเขมแข็ง
แกชุมชนของ สป.มท. ไดแก
- โครงการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนตาง ๆ ไดแก โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกตตามพระราชดําริ สป.มท. หนวยงานหลัก (บูรณาการรวมกับ นร. กษ. ทส. สถาบันสงเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ดําเนินการตามเปาหมายป 2558 จํานวน 42 หมูบาน 34 ตําบล 30
อําเภอ 23 จังหวัด โดย สป.มท. สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชนบท ลักษณะสภาพพื้นที่ การทําประชาคม และการ
เขามามีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ไดดําเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ
โดยการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานผานคูมือฯ โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (ปวงประชาเปนสุขดวยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการตามเปาหมายป 2558 ใน 76 จังหวัด/76 โครงการ ดําเนินการใหจังหวัดนอมนําแนวทาง
พระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาชนใหไดเรียนรู เพื่อนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดําเนินชีวิต
เพื่อสรางอาชีพ ลดรายจาย เพิ่มรายได กอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยสวนรวมหรือสาธารณประโยชน การขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทตามแผนยุทธศาสตรการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ยุทธศาสตรที่ 1 การขับเคลื่อน
ในภาคเกษตรและชนบท สป.มท. บูรณาการรวมกับสํานักงาน กปร. ปค. พช. กษ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนฯ สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ มีเปาหมาย
ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 24,086 หมูบาน ใน 76 จังหวัด (รอยละ 32.2 ของหมูบาน ในประเทศไทย) ซึ่งไดชี้แจงนโยบาย
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ทบทวนขอมูล จัดเก็บขอมูล
และจัดทําแผนชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป
- สรางความเขมแข็งแกชุมชนผานความรวมมือระหวางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีนไดมอบ
เครื่ องป มน้ําพลั งแสงอาทิ ตย จํ านวน 40 เครื่ อง” เพื่ อสนั บสนุนส งเสริ มความเป นอยู ของประชาชนให แก
กระทรวงมหาดไทย เพือ่ สงมอบใหประชาชนไดใชประโยชน
2) การเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนผานโครงการ/กิจการพิเศษ ไดแก
สังคมชุมชนรอบขางกระทรวงมหาดไทย ชุมชนคลองหลอด วัดราชบพิตร ตรอกหมอ และแพรงนรา
ที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน
อาทิ การสงเสริมการเรียนรู ยกระดับจิตใจ
และคุ ณภาพชี วิ ต โดยเป ดให บริ การ
สงเสริมความรูปญญาซึ่งสามารถขอรั บ
บริ การจากห องสมุ ดดํ ารงราชานุ ภาพ
มีกิจกรรมรวมฟงเทศนฟงธรรม สงเสริม
สุขภาพของประชาชนสังคมรอบขาง โดย
รูปภาพที่ 1.2-13 สป.มท.กับกิจกรรมเพื่อสงเสริมชุมชนสําคัญ
เป ดโอกาสใหประชาชนเข ามารวมออก
กําลังกาย การจัด/รวมกิจกรรมสงเสริมชองทางจักรยาน จัดให อส. ดูแลความปลอดภัยและการจราจรบริเวณรอบ มท. จัด
ใหมีการจําหนายสินคาราคาประหยัดในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
สังคมชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผูบริหารสงเสริมและกําหนดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสังคม
ชุมชนผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก “แบงบัน บรรเทา บําเพ็ญประโยชน” โดยการแบงปนเพื่อชุมชน อาทิ กําหนด
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่ทางศูนยบริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อชวยเหลือเพื่อนในสังคม โดยมีการจัดสถานที่ และ
ประชาสัมพันธเชิญชวนขาราชการ พนักงานในสังกัดรวมบริจาคโลหิต ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ และมียูนิตเลือดที่
แบงปนชุมชนสูงขึ้นทุกป การรวบรวมสิ่งของตาง ๆ และนําไปบริจาคใหสังคมชุมชนที่มีความตองการ การตรวจราชการ
และสรางการมีสวนรวมกับชุมชนสังคม รวมถึง โครงการบําเพ็ญประโยชน/ชวยเหลือชุมชน อาทิ กําหนดในหลักสูตร
การฝกอบรมของนักศึกษาที่เขาอบรมในหลักสูตร ของ สป.มท. เพื่อบําเพ็ญประโยชน และสรางเครือขายเพื่อสังคม
ชุมชน อาทิ การคืนสิ่งแวดลอมโดยการปลูกปาชายเลน เปนตน ภาพรวมกิจกรรม ดังรูปภาพที่ 1.2-13
คณะผูบริหาร สป.มท. มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนและชวยเหลือสังคมชุมชน
อยางสม่ําเสมอ เขารวมในทุกๆ กิจกรรม การติดตามประเมินผลจากผูเขารวมกิจกรรม เพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงกิจกรรม และออกแบบกิจกรรมใหม ทําใหผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนพรอมและ
เขามามีสวนรวมในการกับ เคลื่อนงานของ สป.มท. ใหบรรลุเ ปาหมาย เกิดความไวเนื้อเชื่อใจ และเกิด
ศรัทธาในการปฏิบัติงานของ สป.มท. และเกิดประโยชนสุขตอประเทศชาติ ประชาชน และสังคม
---------------------------------------------------------------------------
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สวนที่ 3
ผลลัพธของการดําเนินงาน

หนา 50

รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หมวด 7 ผลลัพธการนําองคการ
ในฐานะที่ สป.มท. เปนกรมนโยบาย ซึ่งมีเปาหมายการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจของ สป.มท.
และอํานวยการประสานงาน บูรณาการการทํางานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ และใหบรรลุเปาหมายของ มท.
สามารถแสดงผลลัพธการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม ของคณะผูบริหาร สป.มท. ไดดังนี้
7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
7-1. ค ะ แ น น ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ตั ิร า ข ก า ร ต า ม ค ํา ร ับ ร อ ง ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิร า ช ก า ร
ข อ ง ส ป .ม ท .
สป.มท. ยอนหลัง 2 ปมีคาคะแนนอยูในระดับดี อยางไรก็ตาม
เนื่องจากในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีตัวชี้วั ดการเบิกจาย
4.3809
4.1814
5.0000
งบประมาณรายจายประจําป 2557 ของจังหวัด/กลุมจังหวัด
ซึ่งมีปจจัย/เงื่อนไขในการบริหารงาน/บริหารการจัดซื้อจัดจาง
0
ในพื้นที่ จึงทําใหมีคาคะแนนต่ําลงเล็กนอย (ดังรูปที่7-1) ขณะที่
0.0000
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ความสําเร็จที่ไดจริงเปรียบเทียบกับผลลัพธผลผลิตตามรายจาย
ของาน สป.มท. มีผลสําเร็จครบตามเปาหมาย
สําหรับ ผลการปฏิบัติร าชการที่สําคัญ ของ สป.มท. มีแนวโนม สูง ขึ้น ไดแก ผลการพิจ ารณา
คุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งมีรอยละคุณภาพที่สูงขึ้ น (ดังรูปที่ 7-2) จํานวนขาวที่เกิดจาก
พัฒนาเครือขายขาวเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่มากขึ้น (ดังรูปที่ 7-3) หรือขอเสนอของผูตรวจ
ราชการ มท. ตามแผนการตรวจที่ไดรับการตอบสนอง ซึ่งมีเปาหมายสูงสุดทุกป (ดังรูปที่ 7-4)
7-3. จํานวนขาวที่ไดรับจากสมาชิกเครือขายประชาชนดานการ
ขาวที่ มท.พัฒนา

7-2. รอยละเฉลี่ยของผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด (พ.ศ. 2558 – 2561)

100.00

88.36

83.5400

20,000
7,458

9,030

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

11,825

x

0.00

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2558

7-4. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะของผูต รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตามแผนการตรวจราชการที่ไดรับการตอบสนอง

100

100

100

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

100
0

นอกจากนี้ ประสิ ท ธิ ผ ลในการขั บ เคลื่อ นประสานภารกิจ การปลูก ฝ ง สํ า นึก รั ก สามัค คี แ ล
เสริมสรางความปรองดองการผลักดันจังหวัดที่ดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติด การเตรียมความ
พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คงมีผลการปฏิบัติงาน สูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไว
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ในการอํานวยการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของ มท.คณะผูบริหาร สป.มท. ไดมีผลสําเร็จใน
การบรูณาการขับเคลื่อน การปฏิบัติการโดยระบบของกระทรวงในระดับดี (ดังรูปที่ 7-5) หากมองดานผล
การปฏิบัติราชการผลอยูในระดับสูงขึ้น (ดังรูปที่ 7-6) และหากมอง คูเปรียบเทียบจาก สป. 19 กระทรวง
สป.มท.มีผลการดําเนินการอยูในระดับที่จะพัฒนาตอไป
7-5. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมของกระทรวง
4.6283

5

7-6. คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
กรม (7กรม) ที่อยูในกํากับดูแลของ มท.

4.3189

4.5
รอยืนยัน
พ.ศ.2557

4.0897

4

3.8620

3.5

0
พ.ศ.2556

3.9497

พ.ศ.2556

พ.ศ.2558

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใตก ลุม ผูรับ บริก ารหลัก 4 กลุม ไดแก
จังหวัด/กลุมจังหวัด กรมในสังกัด มท./รัฐวิสาหกิจ
ประชาชน แล ะองค ก รปกคร องส ว นท อ งถิ่ น
กลุมผูรับ บริการในสังกัด มท. และ องคก รปกครอง
สวนทองถิ่นมีจํานวนคงที่ ขณะที่กลุมประชาชนเปน
กลุม ที่มีเ พิ่มมากขึ้น ทั้ง นี้ หากเปรียบเทียบผลการ
ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียโดยเปรียบเทียบ
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมกับ
สป. 19 หน ว ยงาน เมื่ อ ป พ.ศ.2556 พบว า
ค า คะแนนร อ ยละความพึ ง พอใจของ สป.มท.
มีคะแนนที่ 4.1100 ซึ่งอยูในลําดับที่ 6 จาก สป.มท.
ทั้ง หมด (ดัง รูป ภาพที่ 7-7) และเปนลําดับ ที่ 1 เมื่อเปรียบเทีย บกับ หนวยงานดานความมั่นคงภายใน
(กอ. รมน. สขช. สมช.)
สําหรับ การใหบ ริก ารประชาชน สป.มท. ไดรับ ความไววางใจในระดับ สูง จากรัฐบาล โดยได
มอบหมายใหพัฒนาการใหบริการศูนยดํารงธรรม ซึ่งศูนยฯ ใหบริการในระดับจังหวัด อําเภอครอบคลุมทั้ง
ประเทศ ดังจะเห็นไดจากการขยายงานบริการ และจุดใหบริการที่เขาถึงไดงาย ในป พ.ศ.2558 มีประชาชน
เขารอยเรียน ณ ศูนยดํารงธรรม ถึง 1,321,259 เรื่อง
7-8 จํานวนผูรับบริการรายใหมของศูนยดํารงธรรม
ทําใหผูรับ บริก ารเขาใชบ ริก าร ณ ศูนยดํารงธรรม
(ณ สป.มท.) (คน)
(สวนกลาง) ลดลงอยางเห็นไดชัด (ดังรูปภาพที่ 7-8)
46,500
50,000

41,300

21,584

0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร
7-9 ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหและทบทวนภารกิจและ
ปริมาณงานของ สป.มท. ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
5.0000

5.0000

5.0000

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

7-10 รอยละของการจัดหลักสูตรอบรม / CoPs ที่ตรงตอความ
จําเปนในการขับเคลื่อนพันธกิจ/ยุทธศาสตร
100

100

100

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

100

5.0000

0

0.0000

คณะผูบริหาร สป. มท.มุงเนนบุคลากร โดยมี
ระดับความสําเร็จในการวิเคราะหและทบทวนภารกิจ
ปริม าณงานของ สป.มท. ทั้ง ในส วนกลางและสว น
100
100
100
ภูมิภาค มีการจัดหลักสูตรอบรม / CoPs ที่ตรงตอความ
100
จํ า เป น ในการขั บ เคลื่ อ นพั นธกิ จ /ยุ ท ธศาสตร แ ละ
0
ความสํ าเร็ จ ของโครงการพัฒ นาบุ คลากรที่ ส งเสริ ม
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ การเตรียม
ความพรอมดานบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน การใชหลักประกันคุณภาพซึ่งภารกิจทั้งหมดดําเนินการ
ครบถวน ตอบสนองยุทธศาสตรของ สป.มท. และเปนไป ตามเปาหมาย (ดังรูปภาพที่ 7-9,7-10 และ 7-11 )
7-11 รอยละความสําเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากรที่สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตริ าชการ

7.4 ผลลัพธดานการนําองคการการกํากับดูแลและการสื่อสาร
7-12 จํานวนครั้งในการประชุมผูบริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบาย/
ผลักดันการขับเคลื่อน/ติดตามการปฏิบัติราชการ
96

100

48

7-13 การพัฒนาเครื่องมือ/สรางนวัตกรรมในการกํากับดูแล

5.0000
5.0000

2.0000

48

0.0000
0.0000

0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

คณะผูบริหาร สป.มท. นําองคการและกํากับดูแล โดยเปนตนแบบในการประพฤติปฏิบัติและ
ถายทอดนโยบาย ยุทธศาสตรสูเปาหมายของ สป.มท./มท. โดยเนนการสื่อสารและการกํากับดูแลผานการ
ประชุมสั่งการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีความถี่ในการสื่อสารสูงขึ้นมากถึงรอยละ จากการ
ดําเนินการในอดีต (ดัง รูป ภาพที่ 7-12) คณะผูบริห าร สป.เพิ่ม ชองทางการสื่อสารแบบไมเปนทางการ
พัฒนาเครื่องมือ/สรางนวัตกรรมในการกํากับดูแลจากระบบการกํากับติดตาม 2 ระบบ เปน 5 ระบบ ไดแก
ศู น ย ดํ า รงธรรม (เรื่ อ งร อ งเรี ย น) ศู น ย บั ญ ชาการกระทรวงมหาดไทย การรายงานผ า นระบบ
e- Monitoring ระบบ PADME และระบบฐานขอมูลเชิงเปรียบเทียบในการพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด (ดังรูปภาพที่ 7-13)
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7-14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ

5.0000

5.0000

4.0000

5.0000

7-15 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการสงเสริม
จริยธรรม

5.0000

0.0000

4.0000

5.0000

5.0000

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

0.0000
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2556

คณะผูบริห าร สป.ไดผลักดันโครงการสราง
ความโปรง ใสในการปฏิบัติร าชการ การดําเนินการ
ตามมาตรการสงเสริมจริยธรรมซึ่งมีระดับความสําเร็จ
76.35
73.27
100.00
ที่สูง ขึ้น และเปนไปตามเปา หมายที่ กําหนดไว (ดั ง
รูปภาพที่ 7-14 และ รูปภาพที่ 7-15) สงผลใหมีผล
0.00
0.00
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ดํา เนิ นงานของหนว ยงานภาครั ฐ (ITA) สู ง ขึ้ นจาก
รอยละ 73.27 เปนรอยละ 76.35 ในป พ.ศ.2558 (ดังรูปภาพที่ 7-16)
ในสวนของความผาสุก ประโยชนของสังคม และการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สป.มท.ได
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ไดครบถวนทุกโครงการเปนประจําทุกป (ดังรูปภาพ
ที่ 7-17) และมีผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม สังคม/ชุมชนตอกิจกรรมสูงถึง รอยละ 91.50 (ดังรูปภาพที่ 7-18)
7-16 รอ ITA ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

7.17 รอยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม CSR
100

100

100

100
0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

7-18 รอยละความพึงพอใจของสังคม/ชุมชนที่มีตอกิจกรรม CSR

95.00
90.00
85.00
80.00

91.50

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

85.00

พ.ศ.2556

พ.ศ.2558

90.00

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
สป.มท.มีแนวโนมของการเติบโต ซึ่งเปนไปตามงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับการจัดสรร
เพิ่มขึ้นทุกป (ตามเพดานงบประมาณที่กระทรวงการคลังกําหนด) ซึ่งจากการปฏิบัติงานของ สป.มท.ที่
ไดรับความเชื่อมั่นจากรัฐบาล ป พ.ศ.2557ไดรับงบประมาณเพื่อการบูรณาการและปฏิรูปโครงสรางดาน
สังคมตามภารกิจของ สป.มท.สูงอยางเห็นไดชัด (ดังรูปภาพที่ 7-19 และ รูปภาพที่ 7-20) อยางไรก็ตาม
ถึงแมจะมีผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2557 จะคอนขางต่ําเนื่องจาก สป.
มท.ไดรับงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นเกินรอยละ 100 ประกอบการดําเนินการตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.2549 ไดดําเนินการอยางรอบคอบรัดกุม อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ.2558 ก็สามารถบริหารการเบิกจาย
งบประมาณ ไดถึงรอยละ 93.96
7-19จํานวนงบประมาณในภาพรวมที่ไดรบั (สป.) (ลานบาท)

7-20 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําของ สป.

8,814.995

10,000.000

4,197.224

3,750.974

100.00

93.96

92.54
37.98

0.00

0.000
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการหวงโซอุปทาน
คณะผูบริหาร สป. ไดบริหารจัดการ ควบคุมตนทุน ความคุมคาในการใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง โดยมี
ผลสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต จากการลดตนทุน 2 ประเด็น และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางาน 2เรือ่ ง
ซึ่งเปนไปตามเปาหมายทุก (ดังรูปภาพที่ 7-21) มีการทบทวนกระบวนการและปรับปรุงคูมือการทํางานตามกระบวนการ
ทุกกระบวนการ (ดังรูปภาพที่ 7-22) ซึ่งคณะผูบริหารเปนผูบริหาร และติดตามมาตรฐานการทํางานอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ไดพัฒนาปรับปรุงระบบการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการสรางทีมกระกรวงฯ
เพื่อการเจรจาตอรอง พัฒนาเครือขายในการตรวจประเมินผลฯ มีระบบการพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย
สารสนเทศ และวัฒนธรรมองคการ) ดีมีคาคะแนนจากการพัฒนาสูงขึ้นทุกป ( ดังรูปภาพที่ 7-23) รวมถึงมีระบบรองรับ
ภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพรอมใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ (ดังรูปภาพที่ 7-24)
7-23 การพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ และ
วัฒนธรรมองค
การ) าเร็จของการจัดทําตนทุนตอ5.0000
7-21 รอยละความสํ
หนวย
4.8400

5.0000
100

100

4.3518

100

7-24 ระดับความสําเร็จระบบรองรับภาวะฉุกเฉินดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.0000
7-22 รอยละของกระบวนการที
่มีก5.0000
ารทบทวนเพื่อปรั5.0000
บปรุงคูมือ

กระบวนการ
5.0000

100

4.0000
พ.ศ.2556

0

พ.ศ.2556

100

100

100

100
พ.ศ.2557
พ.ศ.2557

0.0000
0

พ.ศ.2558

พ.ศ.2556
พ.ศ.2556

พ.ศ.2558

พ.ศ.2557
พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
พ.ศ.2558

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ไมปรากฏขางตน สป.
7-25 ระดับคะแนน ความเห็นตอการนําองคการ และการบริหารงานของผูบ ริหาร
4.6
4.4
4.2

4.45
4.27

4.37

4.27
4.13

4.24

4.48
4.32

4
3.8

เพื่อสะทอนถึงการนําองคการและความรับผิดชอบทางสังคมของคณะผูบริหาร สป.มท. ในป พ.ศ.
2559 สป.มท. ไดดําเนินการการทอดแบบสํารวจความเห็นตอประสิทธิภาพการนําองคการของผูบริหาร
ไปยังกลุมผูรับบริการ ทั้งจังหวัด/กลุมจังหวัด กรมในสังกัด มท. และ สป.มท. โดยผูตอบแบบสํารวจไดแก
ผูบริหารระดับสูง บุคลากร/เจาหนาที่ หรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนภารกิจของ มท. ซึ่งพบวา
การนํ า องค ก ารและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของคณะผู บ ริ ห าร สป .มท. ได รั บ ความเชื่ อ มั่ น
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมีร ะดับ การประเมิน ที่ คา คะแนน 4.32 โดยประเด็ นการนํ า องค ก ารที่มี ผ ล
การประเมินสูงสุด คือ ผูบริหารเปนบุคคลตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานบนหลักธรรมาภิบาล และประโยชน
ตอประชาชน/สัง คม รองลงมาไดแก ผูบริหารสามารถบริหารจัดการและสามารถตัดสินใจบริหารสั่งการ
ในเรื่องที่สําคัญได ดังรูปภาพที่ 7- 25
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อภิธานศัพท

หนา จ
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ก.พ.
ก.พ.ร.
กค.
กจ.
กรอ.จังหวัด
กอ.รมน.
คตป.
จชต.
ตท.
ตภ.มท.
ตภ.สป.
นปส.
ป.ป.ท.
ปค.
ปปช.
ปภ.
ผต.นร.
ผต.มท.
ผวจ.
พช.
พรก.
มท.
ยผ.
รมว.มท.
รอง ผวจ.
ศดธ.มท.
ศปท.มท.
สกม.
สขช.
สงป.
สดร.
สตง.
สตร.
สถ.
สน.
สนจ.
สนผ.
สบจ.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คําอภิธานศัพท
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กองคลัง
กองการเจาหนาที่
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต
กองการตางประเทศ
สวนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
สวนตรวจสอบภายในระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักปกครองระดับสูง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กรมการปกครอง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผูวาราชการจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชน
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
รองผูวาราชการจังหวัด
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงมหาดไทย
สํานักกฎหมาย
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักงานงบประมาณและการเงิน
สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กองสารนิเทศ
สํานักงานจังหวัด
สํานักนโยบายและแผน
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หนา ฉ
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สป.กค.
สป.กษ.
สป.กห.
สป.ทส
สป.พณ.
สป.พน.
สป.พม
สป.มท.
สป.รง.
สป.อก.
สปน.
สมรรถนะสูง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สํานักงาน กปร.
สํานักงาน ป.ป.ส.
อ.ก.พ.มท.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อปท.
อส.
Access
Antivirus

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Backup
Best Practice

หมายถึง
หมายถึง

CIO

หมายถึง

CM
Coaching TIPs

หมายถึง
หมายถึง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
การเปนองคกรที่มีแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตางๆ อยาง
ชัดเจน มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจาก
รอบดานทุก มุม มอง มีร ะบบการบริห ารจัดการภายในที่ทันสมัย และมี
บุคลากรที่มีสมรรถนะในดานการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
อนุกรรมการสามัญในคณะกรรมการขาราชการพลเรือนของ
กระทรวงมหาดไทย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํานักอํานวยการกองอาสารักษาดินแดน
สิทธิ์หรือโอกาสในการใช
โปรแกรมปองกันไวรัส ซอฟตแวรเอื้อประโยชนที่ใชกวาดหาและตรวจจับ
ไวรัส หรือซอฟตแวรอันตราย ซึ่ง อาจแอบแฝงอยูภายในเครื่องของคุณ
ซอฟตแวรปองกันไวรัสจะยับยั้งการแพรเชื้อ ลบไวรัสออกจากฮารดดิสก
และปกปองพีซีของคุณจากการติดเชื้อตางๆ
การสํารองขอมูล เปนกิจกรรมคัดลอกไฟลและฐานขอมูล
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ ซึ่งเปนผลมาจากการ
นําความรูไปปฏิบัติจ ริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้น เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง
ยอมาจากคําวา chief information officer หรือประธานฝายสารสนเทศ
งานสารสนเทศเปนงานที่สําคัญ ที่สุ ดงานหนึ่ง เพราะหนว ยงานนี้ก็คื อ
หนวยงานที่ใชค อมพิ วเตอรเ ป นหลั ก นั่น เอง เปน ที่เ ก็ บ รวบรวมขอมู ล
ประมวลผล และวิเคราะห แลวสงผล (สารสนเทศ) ใหผูที่มีอํานาจ ใชใน
การตัดสินใจ หรือเพื่อไมใหผูที่มีอํานาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดขอมูล
การบํารุงรักษาแบบแกไข (Corrective Maintenance)
เปนเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรในองคกรที่ตองการจะให
องคกรเปนองคก ารแหง การเรียนรู Coaching เปนการสอนงานจาก
ผูบังคับบัญชา ถึงผูใตบังคับบัญชาโดยตรง ดวยวิธีการใหคําแนะนํา โดยนํา
หนา ช
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CoPs

หมายถึง

CSR

หมายถึง

Daily
Databased
DC Generator
DOC
DPA
DPIS
DR

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

DSS

หมายถึง

e-Account
e-Authen
e-book

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

e-Command
e-Document
e-Drug
e-Inspector
EIS
Electronic

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เทคนิค ขั้นตอน สําหรับประยุกตใช และเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถ
ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีป ระสิท ธิภาพ และมีโอกาสไดพัฒ นา
ศักยภาพของตนเองไปพรอม ๆ กัน
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน
หรือเชื่อมโยงกันอยางไมเปนทางการ
Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบตอ
สัง คมและสิ่ง แวดล อมขององคก รซึ่ง คื อการดําเนิน กิจ การภายใตห ลั ก
จริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับ ผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดลอมทั้งใน
ระดับไกลและใกล อันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน"
การปรับปรุงขอมูลทุกวัน
ระบบฐานขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของแตละบุคคล (IPA)
เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง
ระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม
การถายทอดตัวชี้วัดสูระดับหนวยงาน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ยอมาจากคําวา Disaster Recovery หมายถึง “สํานักงานสํารอง” ที่
ประกอบดวย พื้นที่สํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร
เซิรฟเวอร เน็ตเวิรก อินเทอรเน็ต โทรศัพท
ยอมาจากคําวา Decision Support System หมายถึง ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เปนซอฟแวรที่ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการสรางตัวแบบที่ซับซอน ภายใตซอฟตแวรเดียวกัน
ระบบควบคุมการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระบบการลงทะเบียนการเขาใชอินเทอรเน็ต
ยอ มาจากคํา วา Electronic Book หมายถึง หนัง สือ ที่ส รา งขึ้น ดว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร มีลัก ษณะเปนเอกสารอิเ ล็ก ทรอนิกส โดยปกติ
มักจะเปนแฟมขอมูลที่สามารถอานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอร
ทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตาง ๆ ของหนังสือ เว็บไซตตาง ๆ ตลอดจน
มีปฏิสัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่ง
พิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพได อีกประการหนึ่งที่สาํ คัญก็คอื
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส ามารถปรั บ ปรุ ง ให ทั น สมั ย ได ต ลอดเวลา
ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือธรรมดาทั่วไป
ศูนยบัญชาการมหาดไทย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบฐานขอมูลยาเสพติด
ระบบฐานขอมูลเรื่องราวรองทุกข
executive information system แปลวา ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร
เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส
หนา ซ
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e-Office
Explicit
Knowledge
Face Book

หมายถึง ระบบจัดเก็บและคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส
หมายถึง เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หรือ วิชาการ อยูในตํารา คูมือ
ปฏิบัติงาน
หมายถึง บริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่ง ที่จะทําใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารและ
รวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook
คนอื่นๆ ได ไมวาจะเปนการตั้ง ประเด็นถามตอบในเรื่องที่ส นใจ โพสต
รูป ภาพ โพสต คลิปวิดี โอ เขียนบทความหรื อบล็อก แชทคุ ยกั นแบบสดๆ
เลนเกมสแ บบเป นกลุ ม (เปนที่นิ ยมกั นอยา งมาก) และยัง สามารถทํ า
กิจกรรมอื่นๆ ผานแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยูอยางมากมาย
ซึ่งแอพลิเคชั่นดังกลาวไดถูกพัฒนาเขามาเพิ่มเติมอยูเรื่อย ๆ
Firewall
หมายถึง เครื่องมือที่ใชสําหรับปองกันระบบ Network (เครือขาย) จากการสื่อสาร
ทั่วไปที่ถูกบุกรุก จากผูที่ไมไดรับอนุญาต เปนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในระบบ Network หรือระบบเครือขาย การปองกันโดยใชระบบ
Firewall นี้จะเปนการกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมการเขา-ออก หรือ
การควบคุมการรับ-สงขอมูล ในระบบเครือขาย
Format
หมายถึง เปนคําสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว ที่ใชเพื่อเตรียมจัดรูปแบบ
จานบันทึกใหม ๆ ไวสําหรับเก็บขอมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมค
อิ น ทอชกั บ จาน บั น ทึ ก ของพี ซี จะกํ า หนดรู ป แบบการเก็ บ ข อ มู ล ไม
เหมือนกัน ฉะนั้น หากนําจานบันทึก ที่ จัดรูปแบบดวยคําสั่ง "FORMAT"
ของระบบดอสไปใชกับเครื่องแมคอินทอช หนวยบันทึกก็จะไมรับ เพราะ
อานไมได หรือบันทึกขอมูลลงเก็บไมได
G-News
หมายถึง ระบบแจ งขอมู ลขาวสาร รั บทุ ก ข อมูล ภาครั ฐไดอยางทั นการณ ทั นที
แม นยํ า เชื่ อถื อได เป นแอปพลิ เคชั่ นกลางที่ หน วยงานภาครั ฐสามารถใช
เปนชองทาง ในการใหขอ มูลขาวสารและบริการตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนสงตรง ถึงมือ
ประชาชน รองรับการแจงเตือนขอมูลเฉพาะรายบุคคล เชน แจงเตือนการตอภาษี
การชําระคาสาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟา เปนตน โดยประชาชนสามารถเลือกรับขอมูล
ขาวสารภาครัฐที่ทานสนใจ หรอเฉพาะพืน้ ที่ที่ตอ งการได
GFMIS
หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส
Greport
หมายถึง ระบบรายงานผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
Hardware (H/W) หมายถึง อุปกรณตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนเครื่องคอมพิวเตอร (Hardware)
HRD
หมายถึง ยอมาจากคําวา Human Resource Development หมายถึง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยูในตัวมนุษยโดยใชกลวิธีตางๆ
HRM
หมายถึง ยอมาจากคําวา Human Resource Management หมายถึง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในสถานประกอบการ เปนเรื่องเกี่ยวกับ การวางแผน
การกําหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของประชากร เริ่มตั้งแตเกิดจนตาย
Infrastructure
หมายถึง โครงสรางพื้นฐาน ระบบพื้นฐาน
Internet
หมายถึง กลุมเครือขายยอย ๆ ของคอมพิวเตอร จํานวนมากที่เชื่อมตอเขาดวยกัน
ภายใตมาตรฐานการสื่อสาร (Protocol)
Intranet
หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบภายในองคกร
หนา ฌ
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IPA
ISP

IT

KM
Km web
KPISMOC
Line

McKinsey’s 7S
MIS
MOC
Modify Data
Monitor
Moring Brief
Morning Talk
MOU
Network (N/W)

PADME

หมายถึง การถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคคล
หมายถึง ยอมาจากคําวา Internet Service Provider เปนหนวยงานที่ใหบริการเชื่อมตอเขา
กับเครือขายอินเทอรเน็ต หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ ทําหนาที่เสมือนเปนประตูเปด
การเชื่อมตอใหบุคคลหรือองคกรสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได สําหรับในประเทศ
ไทยมี หน วยงานที่ ให บริ การด านนี้ อยู 2 ประเภทด วยกั นคื อ ผู ให บริ การ
อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย ( Commercial ISP) และผูใหบริการอินเทอรเน็ตสําหรับ
สถาบันการศึกษาการวิจัยและหนวยงานของรัฐ (non-commercial ISP)
หมายถึง ยอมาจาก information technology แปลวา เทคโนโลยีส ารสนเทศ
หมายถึ ง เทคโนโลยี ใ นการรวบรวมข อ มู ล การจั ด เก็ บ อย า งมี ร ะบบ
การเรียกหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะหผลที่ได
จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเนนในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ
สารสนเทศนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูที่จะนําไปใช
ตอไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารขอมูลนั้นไปยังหนวยงานตางๆ ดวย
หมายถึง การจัดการความรู (Knowledge Management)
หมายถึง การจัดการความรู (Knowledge Management) คือ เครื่องมือเพื่อใชในการบรรลุเปาหมาย
อยางนอย 3 ประการไปพรอม ๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมาย ของงาน บรรลุเปาหมายการ
พัฒนาคน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
หมายถึง ฐานขอมูลขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายถึง เปนแอปพลิเคชันใหบริการ Messaging รวมกับ Voice Over IP ทําใหผูใช
สามารถสรางกลุมแชต สงขอความ ภาพ คลิปวิดีโอ หรือจะพูดคุยโทรศัพท
แบบเสียงก็ได โดยขอมูลที่ถูกสงขึ้นไปนั้นฟรีทั้งหมด ตอนนี้ LINE ใชไดใน
ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone, PC และ BlackBerry
หมายถึง เทคนิค/เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการ
ไดแก จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness)
หมายถึง ยอมาจากคําวา Management Information System ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หมายถึง ระบบฐานขอมูลศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
หมายถึง การปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง
หมายถึง การเฝาระวัง, การตรวจสอบ
หมายถึง การประชุมยามเชาของผูบริหารระดับสูง
หมายถึง การใหพนักงานไดมีการพูดคุย, ประชุม หรือทํากิจกรรมรวมกันในชวงเชากอนที่
จะเริ่มทํางานในแตละวัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ติดตาม
สถานะงาน, กระตุนทีมงาน, สอนงาน หรือกระชับความสัมพันธภายในทีมงาน
หมายถึง บันทึกขอตกลง (Memorandum of understanding)
หมายถึง การเขื่อมโยงระหวางเครื่องคอมพิวเตอรเ พื่อการสื่อสารขอมูล หรือใช
โปรแกรมรวม, ระบบการนําเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องหรือเครื่อง
ปลายทาง (termimal) หลายๆ เครื่องมาทํางานรวมกันโดยอาจใชอุปกรณ
ที่เกี่ยวของรวมกัน เชน สื่อนําขอมูลเขา/ออก, เครื่องพิมพ เปนตน
หมายถึง ระบบติด ตามประเมิ นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ ร าชการ
หนา ญ
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ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
Password
หมายถึง รหัสผาน
PESTEL Analysis หมายถึง เทคนิค /เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ
ไดแก โอกาส (Opportunity) และภัยอุปสรรค (Threat)
PM
หมายถึง การวางแผนโดยกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบํารุง รัก ษา
(Preventive Maintenance)
PMQA
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award)
Policy
หมายถึง กิจกรรมขององคการที่มีจุดมุงหมายที่กําหนดแผนบริห ารระยะกลางถึง
Management
ระยะยาว และนโยบายการบริหารประจําปตามปรัชญาการดําเนินงานของ
องคการ และดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
Real Time
หมายถึง ชวงเวลาสั้นมากที่เกิดขึ้นขณะระบบคอมพิวเตอรกําลังรับและจัดการขอมูล
Scan
หมายถึง การกราดแสงผานขอความหรือภาพ แตเรามักนํามาใชหมายถึง การกราด
แสงผานขอความ, ภาพ, รหัสแทง (bar code) ฯ แลวนําเขาไปเก็บไวใน
เครื่อ งคอมพิว เตอร ในลัก ษณะของ "ภาพ" (image) ซึ่ ง จะทํ าใหแ กไ ข
ขอความไมได แตจ ะปรับ แตงในลัก ษณะของภาพได ผูเขียนมักใชคําวา
" จับภาพ " เพราะสื่อความหมายชัดกวา "กราดตรวจ" อุปกรณที่ใชในการ
ทําเชนนี้ เรียกวา "เครื่องจับภาพ" หรือ "เครื่องกราดตรวจ"
Security Policy หมายถึง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององคกร
Semiyearly
หมายถึง การปรับปรุงขอมูลทุกครึ่งป
Server
หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
SMS
หมายถึง SMS ยอมาจาก Short Message Service หมายถึง บริการสงขอความ
ผานทางโทรศัพทมือถือ ซึ่งการใหบริการดังกลาวจะสามารถสงขอความได
ไมเกินครั้งละ 160 ตัวอักษร จึงเรียกวาบริการสงขอความสั้น มีจุดเดนคือผู
สงสามารถสงขอความไดทันทีถึงแมวาผูรับจะไมอยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณใน
การใหบริการ เนื่องจากระบบจะทําการเก็บขอความไวใหและทําการสง
ทันทีที่ผูรับอยูในพื้นที่ที่มีสัญญาณ และ SMS 1 ชุดสามารถสงไปยังหลาย
หมายเลขในเวลาเดียวกันดวย
Social Media
หมายถึ ง สัง คมออนไลน ที่ มี ผู ใ ช เ ปน ผู สื่ อ สาร หรื อ เขี ย นเล า เนื้ อ หา เรื่ อ งราว
ประสบการณ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผูใชเขียนขึ้นเอง ทําขึ้นเอง หรือ
พบเจอจากสื่ออื่นๆ แลวนํามาแบงปนใหกับผูอื่นที่อยูในเครือขายของตน
ผานทางเว็บไซต Social Network ที่ใหบริการบนโลกออนไลน ปจจุบัน
การสื่อสารแบบนี้ จะทําผานทาง Internet และโทรศัพทมือถือเทานั้น
Software (S/W) หมายถึง ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่ใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทํางาน (Software)
Software Verify หมายถึง กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมให Software ที่ถูกออกแบบและ
พัฒนานั้นถูกตองตรงตามความตองการ, เงื่อนไข และขอกําหนดของผูใชงาน
Story Telling
หมายถึง การเลา เรื่อ งหรือ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู เปน กระบวนการจัด การ
ความรู (Knowledge management) สื่อ สารความรู ประสบการณ
ระหวางบุคคล/กลุมบุคคลแบบไมเปนทางการ โดยใชเทคนิคกระตุนและ
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SWOT Analysis

หมายถึง

Tacit
Knowledge
Think Tank

หมายถึง

TOWS Matrix

หมายถึง

หมายถึง

สรางแรงบันดาลใจใหบุคคลเลาความทรงจําในประสบการณการเรียนรู
และทํ า งานที่ ภ าคภู มิ ใ จให บุ ค คลอื่ น ฟ ง ผู ฟ ง เสริ ม คุ ณ ค า และนํ า ไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการทํ า งานของตน storytelling จึ ง เป น กระบวนการ
แบง ปน แนวการปฏิบัติที่ดี หรือประสบการณ ทั้ง ในระดับ บุคคล และ
ระดับหนวยงานอยางเปดเผยเปนกันเอง
เทคนิค/เครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยพิจารณาศักยภาพ
ขององคการใน 4 ดาน ไดแก จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และภัยอุปสรรค (Threat)
เปนความรูที่แฝงอยูในตัวคน เปนประสบการณที่สั่งสมมายาวนาน เปนภูมิ
ปญญา
องคกรที่เปนอิสระ (Independent) ไมไดตั้งอยูบนฐานของผลประโยชน
ฝายใดฝายหนึ่ง (non-interest based) และไมแสวงหาผลกําไร (non-profit)
แตจะใชความชํานาญการ (Expertise) และความคิด (idea) ในการไดมาซึ่ง
การสนับสนุนและการเขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบาย
เทคนิค/เครื่องมือในการวิเคราะหความสัมพันธแบบเมทริกซระหวาง
สภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน) และสภาพแวดลอมภายนอก
(โอกาสและภัยอุปสรรค) เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
(กลยุทธเชิงรุกกลยุทธรักษาเสถียรภาพ กลยุทธพลิกฟน และกลยุทธปรับปรุง)
การสื่อสารที่ผูสงและผูรับขาวสาร สามารถโตตอบกันไดในสื่อกลางเดียวกัน

Two – Way
หมายถึง
Communication
Update
หมายถึง การปรับปรุงแฟมขอมูลในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมที่จะ
นํามาใชในการทํางาน อาจเปนการเพิ่ม ลด หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลก็ได
พูดงาย ๆ ก็คือ ปรับใหเปนปจจุบันใหมากที่สุด เพื่อไมใหลาสมัย
UPS
หมายถึง ยอมาจากคําวา uninterruptible power supply หมายถึง แบตเตอรี่สํารอง
ที่จะทํางานไดทันทีที่ไฟดับ โดยปกติ แบตเตอรี่ขนาดนี้นั้นมีไฟไวใชพอที่จะสั่ง
ใหเก็บงาน (save) ที่ทําอยูเทานั้นไมไดมีพอใหใชตอไป เมื่อบันทึกลงเก็บ
เรียบรอยแลว ก็ตองรีบปดเครื่อง (อยางนอยก็ชวยไมใหขอมูลที่ทําไวหายไปหมด)
User Name
หมายถึง ชื่อผูใชงาน
VCS
หมายถึง ระบบวิดีทัศนทางไกล (Video Conference System)
Video Streaming หมายถึง การนําขอมูลในรูปแบบ ของภาพและเสียง สงผานทางอินเตอรเน็ต โดยมี
ลักษณะเดน คือ ตองการ Bandwidth นอย ๆ ก็สามารถรับชมภาพยนตร
ผานอินเตอรเน็ตไดทั่วโลก
Webboard
หมายถึง เว็บไซตที่ทําหนาที่ในลักษณะเปน กระดานสนทนา เปนกระดานแจงขาวสาร ขอมูล
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยใชรูปแบบการแสดงผล HTML ที่นิยม
ใชใน World Wide Web (WWW ) ซึ่ง WebBoard อนุญาตใหผูเยี่ยมชม
เว็บไซต และผูพัฒนาเว็บไซตสามารถตั้งหัวขอกระทู เพื่อประกาศขาวสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได โดยทั่วไปมักเรียกเว็บบอรด (webboard) วา
บอรดหรือกระดานขาวสาร กระดานขาวสารนั้นยังมีชื่อเรียกอื่นอีกมากมาย
หนา ฏ

