ข้อมูล ณ วันที� 20 มี.ค. 2561

กองแผนงาน
องค์ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป
เรื่อง “การดําเนินการตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน”
(จากข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่)
ประเด็นการจัดทํางบประมาณ
1. คําถาม
ผลผลิตของกรมที่ดินที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ทุกปี
ในแผนงานพื้นฐาน (Function) หรืองานตามภารกิจปกติ ได้แก่
คําตอบ
1) ผลผลิตโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
2) ผลผลิตที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ
3) ผลผลิตที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
4) ผลผลิตงานทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
2. คําถาม
ตัวชี้วัดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ
คําตอบ
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จํานวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รบั การจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
จํานวน 9,500 แปลง , จํานวนโฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน จํานวน 80,00 แปลง
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 , ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการถือครองที่ดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา เช่น ระยะเวลาการดําเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ ร้อยละ 100
4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน เช่น ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ , ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ที่ใช้ดําเนินงาน ไม่มากกว่า 15,000 บาท
3. คําถาม
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 ให้
ความหมายของคําว่า “เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” ว่าหมายถึง
คําตอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ
ตัวอย่าง ได้แก่ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (กรมที่ดิน) ของ โครงการส่งช่างรังวัดเฉพาะกิจ
ไปช่วยเร่งรัดงานรังวัดของสํานักงานที่ดิน คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบงานบริการ
ด้านที่ดินที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ การบริหารงาน
ภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการและ
เป็นที่ยอมรับของประชาชน
4. คําถาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณ กําหนด
ว่าก่อนที่หน่วยงานจะนํางบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน และขอเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายได้ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คําตอบ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณก่อน
5. คําถาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
กําหนดว่า การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการรายการสิ่งก่อสร้างที่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จะต้อง
คําตอบ
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระสําคัญของรายการ ส่วนราชการจะต้องขอ
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน
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กรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน 4
แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานพื้นฐาน ได้แก่ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากกจน ลดความเหลื่อมล้ํา , ด้านการ
จัดการน้ําและสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ,
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนงานยุทธศาสตร์ ได้แก่ การอนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ , การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
3) แผนงานบูรณาการ ได้แก่ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล , การจัดการปัญหาที่ดินทํากิน , การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
4) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
หากมีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด ราคา 70,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547
เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กําหนดให้เอกสาร
เพื่อใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่จําเป็นต้องมี คือ
รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประเด็นการเขียนแผนงาน/โครงการ
8. คําถาม
กระบวนการวางแผนงาน/โครงการที่ดี ควรดําเนินการ
คําตอบ
- นําข้อมูลสารสนเทศทุกด้านมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หรือความจําเป็นในการ
ปรับปรุง/พัฒนางาน
- มีการมอบหมายหรือกําหนดผู้รับผิดชอบในงาน ทั้งภาพรวมและแต่ละขั้นตอน
- ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการทํางานให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ และ
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณารายละเอียดของโครงการ
9. คําถาม
โครงการที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
- สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ รวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของหน่วยงาน
- มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- รายละเอียดของโครงการที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในทุกส่วนของแผนงาน/
โครงการ
- สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และติดตามประเมินผลโครงการได้
- มีความยืดหยุ่น สามารถทบทวนแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
- มีการกําหนดตัวชี้วัดชัดเจน สามารถวัดผลสําเร็จได้จริง
10. คําถาม
หากได้รับมอบหมายให้การจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขั้นตอนแรกที่ควรจะต้องดําเนินการ คือ
คําตอบ ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะสําคัญของหน่วยงาน ความเชื่อมโยงกับนโยบายในแต่ละระดับ และ
ศึกษารายละเอียดของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
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ท่านอธิบดีกรมที่ดิน มีนโยบายให้สํานักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ จัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... จากจังหวัด
หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดทําแผนงาน/โครงการ ควรต้องดําเนินการ ดังนี้
- ศึกษารายละเอียดของปัญหาและวิเคราะห์ความจําเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข ตลอดจน
ชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดําเนินโครงการ
- ศึกษารายละเอียดในการจัดทําแผนงานและคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีจาก
สํานักงานจังหวัดและกรอบทิศทางตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
- เขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค
จากนโยบายของท่านอธิบดีกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ให้ทุกสํานักงานที่ดิน
เร่งรัด/แก้ไขงานรังวัดค้าง และลดระยะเวลาการนัดรังวัด หากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสั่งการ
ให้ท่านในฐานะหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานรังวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านอธิบดีดังกล่าว สิ่งที่ควรทําเป็นอันดับแรก
สํารวจข้อมูลปริมาณงานเกิด งานค้าง และระยะเวลาการนัดรังวัดทั้งหมด ของทุกสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก
ในฐานะที่ท่านดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการของสํานักงานที่ดินจังหวัด หากจะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมห้องน้ําประชาชน สิ่งที่ควรระบุไว้ในหลักการและ
เหตุผลของโครงการมากที่สุด คือ
สภาพห้องน้ําประชาชนในปัจจุบัน พร้อมข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลทางสถิติ (ตัวเลข)
การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร (SWOT Analysis) ซึ่งประกอบด้วย จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และภัยพิบัติ ภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สามารถนํามาใช้ในการ
กําหนดองค์ประกอบการเขียนแผนงาน/โครงการ ในข้อ
หลักการและเหตุผล
“จากสถิติปริมาณงานที่ผ่านมา กรมที่ดินสามารถให้บริการด้านการรังวัดที่ดินในสํานักงาน
ที่ดินทั่วประเทศ ประมาณ 7 แสนรายต่อปี แต่หากพิจารณาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ในด้านการรังวัดที่ดินยังพบว่ามีอีกเป็นจํานวนมาก โดยในปัจจุบันมีคําขอรังวัดที่ยังไม่ได้
ดําเนินการรังวัด ประมาณ 200,000 เรื่อง ส่งผลให้ระยะเวลาการนัดรังวัด เฉลี่ยทั่วประเทศ
ประมาณ 100 วัน”
ข้อความข้างบนนี้ ควรระบุไว้ในแผนงาน/โครงการในหัวข้อ
หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบของการเขียนแผนงาน/โครงการ ข้อที่เป็นหลักในการกําหนดตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
องค์ประกอบของการเขียนโครงการ ที่สามารถกําหนดได้โดยใช้หลักการคํานวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเชื่อมโยงให้สามารถประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการ
โครงการให้สําเร็จ
เป้าหมาย
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การจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กระบวนงานในการกําหนดองค์ประกอบ
ของโครงการที่จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการกําหนดสาระสําคัญ จึงจะ
เชื่อมั่นได้ว่าโครงการนั้นมีโอกาสบรรลุผลสําเร็จ คือ
วิธีดําเนินการ
สาระสําคัญของโครงการที่แสดงเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
คือ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้จากการขุดบ่อน้ําบาดาล คือ
ประชาชนสามารถนําน้ําจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะไปใช้ประโยชน์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของโครงการที่มีความสําคัญที่สุด ในการทราบผลการดําเนินงานและการ
บรรลุผลสําเร็จของโครงการ
การติดตามและประเมินผล

ประเด็นนโยบายรัฐบาล ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ
22. คําถาม ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ คสช. มีทั้งหมด
คําตอบ 12 ข้อ
23. คําถาม นโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีทั้งหมด
คําตอบ 11 ด้าน
24. คําถาม ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดินข้อที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการบริการ
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล คือ
คําตอบ พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ ทั่วประเทศมีมาตรฐานสากล ด้วย
บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
25. คําถาม นโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 10 ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่ดิน 10 ปี ในประเด็น
คําตอบ พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ ทั่วประเทศมีมาตรฐานสากล ด้วย
บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
26. คําถาม ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดินข้อที่เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
คําตอบ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
27. คําถาม วิสัยทัศน์ตามร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กําหนดคติพจน์ประจําชาติ ว่า
คําตอบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
28. คําถาม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ใน 6 ด้าน ยุทธศาสตร์ที่กรมที่ดินไม่มีแผนงาน/
โครงการหลักรองรับ คือ
คําตอบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
29. คําถาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตราที่กําหนดให้รัฐต้องจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ
คําตอบ มาตราที่ 65
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ตามร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ภาคส่วนที่ไม่อยู่ในระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็น
ชาติการค้าและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น คือ
ภาครัฐ
วิสัยทัศน์ของประเทศไทย ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี คือ
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของรากฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ด้านที่ดิน 10 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด และ ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้นํามาเป็นหลักสําคัญในการกําหนดนโยบายรัฐบาล ของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเรื่อง การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เช่น
- การใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการรักษาศักดิ์ศรี
ของข้าราชการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ
- กระจายอํานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด
สะดวก
- ยกระดับหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก อาทิ ศูนย์รับเรื่อราว
ร้องทุกข์ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจร เป็นต้น
- ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
- ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
นโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมที่ดิน
คือ
- การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
- การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายด้าน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในสังคม
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ปัจจุบันมีการดําเนินการอย่างเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
กรณีโรฮิงญาที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนตลอดมา การดําเนินการในกรณีนี้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลในด้าน
นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ํา และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
การที่รัฐบาลกําหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐ กรมที่ดินดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวในกิจกรรม
การนําที่ดินของรัฐมาจัดให้ประชาชน
การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจนของกรมที่ดิน สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลด้าน
การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
ภารกิจของกรมที่ดินที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คือ
- โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
- โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
ผลผลิตงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ในประเด็น
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การจัดตั้งศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่เรียกชื่อว่า “ศูนย์ดํารงธรรม” เป็นการ
ดําเนินการตามนโยบายในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ภารกิจของกรมที่ดินที่สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐ คือ
- โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและจัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- การจัดที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน
- โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
- โครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชน
โครงการของกรมที่ดินที่มีภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง
โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใน
บริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
ตัวอย่างแผนงาน/โครงการเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา “เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประชาชน ผ่านกลไกของสํานักงานที่ดินจังหวัด” ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของ
การพัฒนากรมที่ดิน 4.0 เช่น
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
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ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 คือ
- การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
- การสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
- การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล การจัดเก็บและประมวลผล
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
การปฏิรูประบบราชการไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ
- เน้นระบบคุณธรรม
- เน้นการทํางานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพเปิดกว้าง เพื่อการมีส่วนร่วม
- ภาครัฐต้องปรับตัวสู่สังคมยุคดิจิทัล
- ระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นําการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 กําหนดระยะเวลาตามแผนไว้ระหว่างปี
พ.ศ.2504 – พ.ศ.2509
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ประเมินความเสี่ยงไว้ว่า “ประเทศไทย
จะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ” ความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ คือ
- การบริหารภาครัฐอ่อนแอ
- โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
- ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน
- ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง
กรอบแนวคิดและหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ยุทธศาสตร์
หลัก 6 ยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่กรมที่ดินไม่มีภารกิจหลักเกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ระบุว่า “จัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทําหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้
ครบถ้วนชัดเจน ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินให้มีเอกภาพ เพื่อทําหน้าที่กําหนด
ภาพรวม นโยบายด้านที่ดิน และกระจายการถือครองอย่างเป็นธรรม” กิจกรรมของกรมที่ดิน
ที่ดําเนินการสอดรับกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ได้แก่
- การจัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ มาตราส่วน 1 : 4,000
- การเร่งรัดการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
- การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
- การยกระดับการรังวัดโดยแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียม
หากพิจารณาภารกิจหลักของสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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โครงการเร่งรัดการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน สอดรับกับยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภารกิจของกรมที่ดินที่สนับสนุนประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการจัดทําฐานข้อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน์
ภารกิจของกรมที่ดินที่สนับสนุนประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2
ภารกิจของกรมที่ดินที่สนับสนุนประเด็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
โครงการจัดทําข้อมูลที่ดิน เพื่อการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการของรัฐบาล
แบบมีส่วนร่วม ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ
- วางระบบการติดตาม 3 ระยะ คือ ก่อน ระหว่าง และหลังดําเนินงาน
- พัฒนาตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวง
และกลุ่มกระทรวงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
- เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
- นําเสนอผลการประเมินให้สาธารณชนทราบ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 คือ
- ชุมชนเข้มแข็ง
- ชุมชนมีความปลอดภัย
- สังคมมีความสงบเรียบร้อย
- หน่วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้มแข็ง
การรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หรือ การออก น.ส.ล. มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 ในประเด็น
ชุมชนมีความปลอดภัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ประเด็นการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน มุ่งดําเนินการในเรื่อง ต่อไปนี้
1. วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยา เมื่อประชาชนได้รับความไม่เป็น
ธรรม
2. พัฒนาระบบการให้บริการ
3. ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพื่อเป็นช่องทางของบริการภาครัฐทุก
ประเภท
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากร
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และแผนปฏิบัติการกรมที่ดินประจําปี
62. คําถาม เป้าประสงค์ระยะยาว ของแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดิน ของกระทรวงมหาดไทย
10 ปี (พ.ศ.2557 – 2566) คือ
คําตอบ 1. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการจัดที่ดินอย่างทั่วถึง
2. ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน มั่นคงถาวร
มีความครบถ้วนถูกต้อง ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการประเทศได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
3. ประชาชนมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินระบบเดียวทั่วประเทศ
4. รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและรองรับ
การบริการในระดับสากล
5. ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานสากล ออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถสูง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
63. คําถาม ภารกิจของกรมที่ดิน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 คือ
คําตอบ การคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดทําแผนที่ การออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคล
มีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหาร
จัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
64. คําถาม ค่านิยมหลักของกรมที่ดิน คือ
คําตอบ ค่านิยมหลัก ACCEPT
A : Accountability
:
รู้รับผิดชอบ
C : Customer Service
:
มอบจิตบริการ
C : Communication
:
สื่อสารเลิศล้ํา
E : Ethic
:
จริยธรรมนําจิตใจ
P : People Development
:
ฝักใฝ่เรียนรู้
T : Teamwork
:
มุ่งสู่ความร่วมมือ
65. คําถาม จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Sub Positioning) ของการพัฒนาของภารกิจด้านที่ดิน คือ
คําตอบ 1. เร่งรัดจัดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั่วประเทศ
2. ระบบการจัดการที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน มั่นคงถาวร มีความครบถ้วน ถูกต้อง
ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการประเทศได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด
3. มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินระบบเดียวทั่วประเทศ
4. เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและรองรับ
การบริการในระดับสากล
5. ระบบการบริการประชาชนมีมาตรฐานสากล และบุคลากรมีขีดความสามารถสูง
6. ให้บริการด้านที่ดินด้วยระบบออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ
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เป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นในอนาคตของภารกิจด้านที่ดิน ตามที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ตาม
ภารกิจเฉพาะด้านที่ดิน ของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557 – 2566) คือ
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนที่ยากจน
2. ประชาชนรักและหวงแหนในที่ดินไม่บุกรุกที่ดินของรัฐ
3. ประชาชนเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน มีธรรมนูญชุมชนเกี่ยวกับการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นข้อตกลงพื้นฐานให้ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างมีจิตสํานึก
5. มีโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิระบบเดียวครอบคลุมทุกพื้นที่
6. ประชาชนมีหลักทรัพย์ให้ใช้ในการทําธุรกรรม เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
7. ศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ ที่สามารถให้บริการและรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
อย่างยั่งยืน
8. การให้บริการข้อมูลด้านที่ดินและแผนที่สามารถให้บริการได้ในระดับสากล
9. การปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมที่ดินเป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในการบริการ
10. เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
11. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบการถือครองที่ดิน
12. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยํา
13. การจัดการทรัพย์สินของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทําให้เศรษฐกิจของ
ประเทศดีขึ้น
14. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ดินเพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดิน ของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี
(พ.ศ. 2557 – 2566) กรมที่ดินใช้หลักการวิเคราะห์ตามทฤษฎี
การวางแผนตามสถานการณ์ (Scenario Planning)
ข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) นํามาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดิน ของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557 – 2566)
1. ความจําเป็นในการพัฒนาจากนโยบาย ได้แก่ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ความจําเป็นในการพัฒนาจากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
3. ความจําเป็นในการพัฒนาจากการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ ปัจจัยที่
มีความสําคัญต่อภารกิจในอนาคต เป้าหมายในอนาคตของภารกิจ ความเสี่ยงของภารกิจ
ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องดําเนินการของภารกิจ บทเรียนความสําเร็จและความล้มเหลวที่
สําคัญที่ผ่านมา แนวโน้มการพัฒนาตามภารกิจ
มาตรการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดิน ของ
กระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.2557 – 2566) ไปสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
3. ให้มีการบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างจริงจัง พร้อมไปกับการพัฒนา
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีความเชื่อมโยงกัน
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สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยกําหนดให้มีการปรับเปลี่ยน
ปัจจัยหลัก เพื่อเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ
1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่
ให้มากขึ้น
2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัย
3. จัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่
สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และสนองรับความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกภารกิจด้านที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญในการที่จะทําให้กรมที่ดิน บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล” คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความสําคัญทั้งหมด
“โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน”
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
ได้มีที่ดินทํากินและอยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ภารกิจการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินในสํานักงานที่ดิน สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ ทั่วทั้งประเทศ
มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารสูง
หน่วยงานของกรมที่ดิน ที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ ได้แก่
สํานักมาตรฐานการออกหนังสือสําคัญ กองเทคโนโลยีทําแผนที่
หน่วยงานของกรมที่ดิน ที่เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด ได้แก่
สํานักจัดการที่ดินของรัฐ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
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ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานักงานที่ดิน ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้
“วิเคราะห์หาโอกาสที่จะพัฒนาและกําหนดภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการ” เพื่อแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนางานในสํานักงานที่ดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องดําเนินการเป็นสิ่งแรก คือ
รวบรวมข้อมูลและพิจารณาหาแนวโน้มจากปริมาณงาน ปริมาณเอกสารสิทธิ การจัดเก็บ
รายได้ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... หน่วยงานส่วนกลางได้แจ้งการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... ไปยังสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ
ให้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี ตามแบบที่กําหนด และส่งมายังหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อ
ประมวลผลจัดทําเป็นแผนการให้บริการประชาชนของสํานักงานที่ดินในภาพรวมของกรมที่ดิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... ข้อมูลสําคัญของสํานักงานที่ดินที่ต้องวิเคราะห์และจัดทําส่ง
หน่วยงานส่วนกลาง คือ
โครงสร้างการแบ่งงานของสํานักงานที่ดิน อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดินในพื้นที่
ปริมาณเอกสารสิทธิของสํานักงานที่ดิน เป้าหมายการให้บริการของสํานักงานที่ดิน เป้าหมาย
การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของสํานักงานที่ดิน
ผลผลิตของกรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานที่ดิน โดยตรง คือ
ผลผลิตงานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
หากกรมที่ดินจะทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบงานบริการด้านที่ดิน จําเป็นต้อง
ดําเนินการพัฒนาในด้าน
คุณภาพการให้บริการ
การให้บริการประชาชนของสํานักงานที่ดิน กรมที่ดินได้กําหนดเป้าหมายความพึงพอใจของ
ประชาชนต่องานบริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน
ประกอบด้วย
1. ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน 4 ชั้น (ชุด)
2. ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน 5 ชั้น (ชุด)
3. ตู้เก็บโฉนดที่ดิน 4 ลิ้นชัก
4. ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน
5. ตู้เหล็กเก็บสารบบแบบตั้งพื้น (ชนิดหน้าเดียว)
การประมาณการเพื่อกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
ประจําปี วิธีที่ได้ค่าประมาณการใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด คือ
ใช้ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ ผลการดําเนินการให้บริการของสํานักงานที่ดิน
และผลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของสํานักงานที่ดิน มาหาค่าเฉลี่ย
รัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้กรมที่ดินดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2
เนื่องด้วยมีความสอดรับกับนโยบายรัฐบาล โครงการนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
ในประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ ทั่วทั้งประเทศ
มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารสูง
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของข้าราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย คือ
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อสร้างเสริมจิตสํานึกและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต
งานที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่โดยปกติของกรมที่ดิน หรือ งาน Function ได้แก่
งานที่บรรจุอยู่ในแผนงานพื้นฐาน ได้แก่
1. ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน
2. โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน
3. ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ
4. งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน
การจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การจัดที่ดินดังกล่าว
เป็นการดําเนินงานในมิติ
Agenda Based

87. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
คํ า ถาม สาระสํ า คั ญของร่ า งกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ใดบ้าง และความเชื่อมโยงกับภารกิจหลักของกรมที่ดินในยุทธศาสตร์ใดบ้าง
คําตอบ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579) เป็นแผนแม่บทหลัก
ของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้กําหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ใน
ระยะ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศ จํานวน 6
ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งภารกิจหลักของกรมที่ดินสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จํ า นวน 5 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มาของคํา ตอบ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผน
ปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
88. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
คําถาม ปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าไร สาระสําคัญ
คืออะไร และภารกิจของกรมที่ดินสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังกล่าวอย่างไร
คําตอบ ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) สาระสํา คัญ ประกอบด้ว ย ๖ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ส อดคล้อ งกับ ยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ปี และ
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์สนับสนุน ดังนี้ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่

- 14 เป็นมิต รกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒ นาอย่า งยั่งยืน 5) การเสริมสร้า งความมั่น คงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่นคงและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ซึ่งภารกิจหลักของกรมที่ดินสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ 2) การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโต ที่
เป็น มิต รกั บสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพั ฒนาอย่ างยั่งยืน 5) การเสริ มสร้า งความมั่น คงแห่ งชาติ เพื่อการพั ฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ที่มาของคําตอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
89. แผนยุทธศาสตร์กรมที่ดินปัจจุบัน
คําถาม ปัจจุบันกรมที่ดินมีแผนยุทธศาสตร์กรมที่ดินหรือไม่ อย่างไร
คําตอบ แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ. 2557
- 2566) ถู กจั ด ทํ า ขึ้ น ตามขั้ น ตอนวิ ธี การจั ด ทํ า แผนกลยุ ทธ์ ม าทุ กขั้ น ตอนทั้ งการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมของภารกิจ ซึ่งประเด็นต่างๆ มาจาก
การระดมสมองของผู้บริหารกรมที่ดิน รวมทั้งได้ผ่านการประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์แล้ว ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้ใช้แผนดังกล่าวเป็นแผนยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2558
ซึ่งประกอบด้วย
วิสัยทัศน์กรมที่ดิน “เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล”
นิยามของวิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หมายถึง
๑. การคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
๒. การบู ร ณาการร่ วมกั นของหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้องกับ การออกโฉนดที่ ดิ นแก่ ประชาชน
มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินเพื่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง
๑. กรมที่ดินเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
๒. ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ดิ น ของประเทศเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น สามารถรองรั บ การใช้
ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
มาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล หมายถึง
๑. ระบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นการทะเบี ย นที่ ดิ น ของประเทศไทยมี ความทั น สมั ย บริ การ
ออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับสากล
๒. บุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศ มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล
๓. ระบบบริหารจัดการภายในได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award: TQA)

- 15 พันธกิจกรมที่ดิน
1. คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชน มีความ
เป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
3. เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ดิ น และแผนที่ แ ห่ ง ชาติ ที่ มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ที่ ดิ น ของประเทศเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคง
4. ให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วทั้ง
ประเทศ และเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดความสามารถสูง
ในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมที่ดิน
1. พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
2. พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
3.พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ และ
รองรับการบริการในระดับสากล
4. พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ทั่วทั้งประเทศมีมาตรฐานสากล ด้วย
บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง
ที่มาของคําตอบ ยุทธศาสตร์ ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดินของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี (พ.ศ.
2557-2566)
90. นโยบาย Thailand 4.0
คําถาม นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา คืออะไร
สามารถแปลงไปสู่การเป็น กรมที่ดิน 4.0 ได้อย่างไร
คําตอบ นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยจะขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรง โดยให้ประเทศ
หลุ ดพ้ นจาก 3 กั บดั ก คื อ 1) การเป็ นประเทศรายได้ป านกลาง 2) ความเหลื่ อมล้ํ าของความมั่งคั่ง และ
3) ความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคม
โลก ตามแนวคิด “ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย ง” และกลไก “ประชารั ฐ ”เพื่อเป้า หมายให้ ประเทศไทยเป็ น
ประเทศที่ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ฐานคิดหลัก คือ การปรับเปลี่ยน การทํามากได้น้อย ไปสู่ การทําน้อยได้มาก
โดย
อาศัย นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ทั้งคํานึงถึง การ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม
วาระการขับเคลื่อนสําคัญประกอบด้วย 5 วาระ ดังนี้ 1) การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าว
สู่โลกที่หนึ่ง 2) พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 3) การบ่มเพาะผู้ประกอบการและ
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม 4) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศผ่านกลไก 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด 5) บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทย
สู่
ประชาคมโลก

- 16 ในส่วนของกรมที่ดิน ได้แปลงนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ “กรมที่ดิน 4.0” มีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการบริการ: ด้วยการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และนํ า เครื่ องมื อเครื่ องใช้ ที่ ทัน สมั ย มาใช้ ใ นการบริ ก ารประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน เพื่อไปสู่ Digital Government
2. การเตรี ย มบุ คลากรกรมที่ ดิ น เพื่ อก้ า วสู่กรมที่ ดิ นยุ คใหม่ :ด้ว ยการปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการทํางานบุคลากรของกรมที่ดิน ให้สอดรับกับการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้เพื่อการนําไปปฏิบัติ และการเรียนรู้เพื่อส่วนรวม
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน ผ่านกลไก
ของสํานักงานที่ดินจังหวัด : ด้วยการดําเนินการภายใต้แนวคิด Area - Based และใช้กลไกประชารัฐในการ
ขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมที่ดิน ปรับเปลี่ยนงานตามภารกิจปกติ (Function) ให้เป็นภารกิจยุทธศาสตร์
(Agenda) เพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้เพิ่มขึ้น
ดั งนั้ น หน่ ว ยงานต่ า งๆ จึ งควรพิ จ ารณาการดํ า เนิ น งานของตนให้ เ ป็ น ไปตามแนว
ทางการพั ฒนาของกรมที่ ดิ น 4.0 ผลลั พธ์ สุ ด ท้า ยที่ ได้ จ ะสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
ที่ ม า ข อ ง คํ า ต อ บ “ แ น ว ท า ง ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ร ม ที่ ดิ น 4 . 0 ” เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม ที่ ดิ น
http://nam.dol.go.th/DocLib4/DOL4.pdf
91. การวางแผนงาน
คําถาม หากท่านได้รับมอบหมายให้พัฒนางานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านมี
แนวทาง ในการวิเคราะห์ความจําเป็นในการดําเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา งานด้านใดบ้าง และอย่างไร
เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเมื่อดําเนินการนั้น ๆ แล้วจะก่อให้เกิดผลสําเร็จในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
คําตอบ องค์ประกอบหรือรูปแบบของการจัดทําโครงการสามารถช่วยให้ท่าน มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ที่มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ เป็นจริงได้และสะท้อนให้เห็นผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นของแนวทางการ
พัฒนางาน นั้นๆ
องค์ประกอบหรือรูปแบบการเขียนโครงการ ประกอบด้วย
1.หลั กการและเหตุ ผ ล เป็ น การชี้ แจงถึ งข้ อคิ ด วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ปั ญ หา และความจํ า เป็ น ที่
หน่วยงานจําเป็นต้องแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา อย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจุดนั้นๆ
หรือในภาพรวม ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับกรม/กระทรวง/รัฐบาล/ชาติ ซึ่งอาจ
อธิบายให้เห็นถึงความสอดรับกับแนวนโยบายในระดับต่างๆ อันจะเป็นการเน้นย้ําว่าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องทํา ผู้บริหารควรสนับสนุน
2.วัตถุประสงค์ เป็นการชี้แจงให้ทราบว่า ถึงเจตนา หรือความความต้องการ ที่ต้องการให้เกิด
อะไร เมื่อได้ดําเนินงานโครงการแล้ว ต้องระบุให้ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้

- 17 3.เป้ า หมาย ต้ อ งระบุ ชั ด เจน แสดงเป็ น รู ป ตั ว เลข หรื อจํ า นวนที่ ต้ องการดํ า เนิ น งานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด โดยต้องกําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.วิ ธี ดํ าเนิ นการ/กิ จกรรม/ขั้ นตอนการดํ าเนิ นงาน งานหรื อภารกิ จที่ ต้ องปฏิ บั ติ ให้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์โดยรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างที่ต้องทํา/ความเชื่อมโยง/ความสําคัญ จากนั้นนํามาจัดลําดับว่าควร
จะทําสิ่งใดก่อน - หลัง หรือต้องทําพร้อมกัน
5.กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการนิยมระบุ วัน /
เดือน/ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น
6.ทรัพยากร และงบประมาณ การประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละส่วน/กิจกรรม/ขั้นตอน
โดยทั่วไปหน่วยงานภาครัฐก็ต้องขอ เงินงบประมาณแผ่นดินเงิน หรือเงินนอกงบประมาณ
7.รายละเอียดอื่นๆ ได้แก่ ผู้เสนอหรือผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเพื่อการ
ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
8.การประเมินผล กําหนดแนวทางในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล และช่วงเวลาในการ
ดําเนินการ เพื่อทราบผลการดําเนินงาน และความมั่นใจในการบรรลุผลสําเร็จของโครงการ
9.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์นั้น สามารถระบุให้ทราบถึงผลประโยชน์โดยตรง และผลกระทบของโครงการได้
ที่มาของคําตอบ…คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี กองแผนงาน
92. การเขียนแผนงาน/โครงการ
คําถาม การเขียนแผนงาน/โครงการ มี องค์ ประกอบอะไรบ้ าง จงอธิ บายความหมายและ
วิธีการเขียนแต่ละองค์ประกอบ โดยสังเขป พร้อมทั้งเขียนแผนงาน/โครงการ มา 1 โครงการ
คําตอบ แผนงาน/โครงการ มีองค์ประกอบในการเขียน ดังนี้
1. ชื่อแผนงาน การกําหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มีลักษณะ
งานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองวัตถุประสงค์หลักที่กําหนดไว้
ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจน
2. หลักการและเหตุผล
ชี้แจงรายละเอียดของปัญหา และความจําเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้อง
แก้ไข ตลอดจนชี้ แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดํ าเนินงานตามโครงการ การสอดรับตามนโยบาย
แผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนอื่นๆ ทั้งนี้ผู้เขียนโครงการอาจะเพิ่มเติมข้อความว่าถ้าไม่ทําโครงการดังกล่าวผล
เสีย หายโดยตรงหรือผลเสี ยหายในระยะยาวจะเป็ นอย่า งไร เพื่ อให้ผู้ อนุมัติโ ครงการได้ เห็ นประโยชน์ ของ
โครงการกว้างขวางขึ้น
3. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การดําเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้
อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้
โครงการอาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้ การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากๆ อาจจะทําให้ผู้ปฏิบัติ
มองไม่ชัดเจนหรือบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ จึงควรกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ วัดได้เพียง 1 – 3 ข้อ
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จํานวนที่จะทําได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ
ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทํางานของผู้รับผิดชอบโครงการ
5. วิธีดําเนินการหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน กําหนดภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ในการดําเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการควรรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้
แล้วนํามาจัดลําดับว่าควรจะทําสิ่งใดก่อนหลัง หรือพร้อมๆ กัน แล้วจัดลําดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทําให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และความสามารถในการทํางานของผู้รับผิดชอบโครงการ
6. ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ การระบุระยะเวลาดําเนินโครงการ ควรระบุ วัน เดือน
ปีที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น
7. พื้นที่ดําเนิ นการ ควรระบุพื้นที่ดําเนิ นการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ดําเนินการที่สํานักงานที่ดิ น
สาขาใด จังหวัดใด
8. งบประมาณ การประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจําแนกรายการค่าใช้จ่าย
ได้อย่างชัดเจนควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย
9. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็น
เจ้าของหรือรับผิดชอบโครงการ โครงการย่อยๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้
10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการกําหนดแนวทางในการดําเนินการโครงการว่าจะ
ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง
11. การประเมินผล ระบุแนวทางในการติดตามประเมินผลทําอย่างไร ในระยะเวลาใด และใช้
วิธีการอย่างไร ซึ่งผลของการประเมินสามารถนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินการต่อไป
12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็น
ผู้ได้รับ สามารถเขียนผลประโยชน์โดยตรง และผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้
ที่มาของคําตอบ “คู่มือการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” เว็บไซต์กรมที่ดิน http://nam.dol.go.th/Pages/
นโยบายและแผน.aspx
ตัวอย่างโครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย)
93. งบประมาณรายจ่าย
คําถาม งบประมาณรายจ่าย หมายถึง
คําตอบ งบประมาณรายจ่าย" หมายถึง จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพัน
ได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ที่มาของคําตอบ คําจํากัดความของเงินงบประมาณตามที่ระบุในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คําถาม รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
คําตอบ รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
๒. รายจ่ายงบกลาง
ที่ มาของคํ า ตอบ หลั กการจํ า แนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) สํ า นั ก
งบประมาณ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
95. งบประมาณ
คําถาม รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
คําตอบ รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกเป็น
๕ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
๑. งบบุคลากร
๒. งบดําเนินงาน
๓. งบลงทุน
๔. งบเงินอุดหนุน
๕. งบรายจ่ายอื่น
ที่ มาของคํ า ตอบ หลั กการจํ า แนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) สํ า นั ก
งบประมาณตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
96. งบประมาณ
คําถาม งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง
คํ า ตอบ งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อจ่ า ยจากการดํ า เนิ น การใช้ จ่ า ยบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น โดยไม่
รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากกรณีอื่น เช่น เพราะเหตุยกเลิกการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นต้น
ที่มาของคําตอบ ซ้อมความเข้าใจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๗
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๑
97. งบประมาณ
คําถาม รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
จัดอยู่ในงบรายจ่ายประเภทใด
คําตอบ งบดําเนินงาน
ที่ มาของคํ า ตอบ หลั กการจํ า แนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) สํ า นั ก
งบประมาณ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
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คําถาม ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง
คําตอบ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ที่ ม าของคํ า ตอบ การปรั บ ปรุ ง หลั ก การจํ า แนกประเภทรายจ่ า ยตามงบประมาณ สํ า นั ก
งบประมาณ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
99. งบประมาณ
คําถาม ปีงบประมาณ หมายถึง
คําตอบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้
ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
100. งบประมาณ
คําถาม เงินประจํางวด หมายถึง
คําตอบ ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
101. งบประมาณ
คําถาม ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ จะ
ดําเนินการอย่างไร
คําตอบ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงไปแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
ที่มาของคําตอบ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
102. งบประมาณ
คําถาม การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการรายการจัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไปจาก
ที่ กํ า หนดในแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก
งบประมาณแล้ว ส่วนราชการสามารถดําเนินการได้เลยหรือไม่
คําตอบ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการรายการจัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไปจาก
ที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
แล้ว ถือว่า เป็น การเปลี่ย นแปลงที่มีผ ลกระทบต่อสาระสํา คัญ ของรายการ ส่ว นราชการและรัฐ วิส าหกิจ
จะต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน
ที่มาของคําตอบ หลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่า ย
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑
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คําถาม การกรอกข้อมูลปริมาณงานเกิดเกี่ยวกับการรับคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
น.ส.๓ก /น.ส.๓ เฉพาะราย และการแบ่งแยก รวม เปลี่ยน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ อื่นๆ ใน บ.ท.ด. ๗๒
ตาราง๑ หมายถึงจํานวนการรับคําขอแต่ละประเภทที่เกิดในเดือนนั้น ๆ ส่วนปริมาณงานเกิดใน บ.ท.ด.
๗๒ ตาราง๒ หน้ า ที่ ๒ เป็ น จํ า นวนปริ ม าณงานที่ รั บ คํ า ขอรวมกั บ จํ า นวนงานเสร็ จ จากฝ่ า ยรั ง วั ด
ที่ฝ่ายทะเบียนรับมา ถูกต้องหรือไม่
คําตอบ การกรอกข้อมูลปริมาณงานเกี่ยวกับการรับคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย น.ส.๓ก
/ น.ส.๓ เฉพาะราย และการแบ่งแยก รวม เปลี่ยน สอบเขต ตรวจสอบเนื้อที่ อื่นๆ ใน บ.ท.ด.๗๒ ตาราง๑ ถือ
ว่าเป็นงานเกิดของแต่ละประเภทที่เกิดในเดือนนั้นๆ และเป็นงานเกิดของงานรังวัดแต่ละประเภทในตาราง
๒ ด้วย ซึ่งจํานวนงานเกิดของแต่ละเรื่องจะต้องมีจํานวนเท่ากัน ทั้งตาราง๑ และตาราง๒ ไม่รวมเรื่องที่รับจาก
ฝ่ายรังวัดหลังจากรังวัดเสร็จแล้ว
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้าง
ของสํานักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ : ส่วนที่ ๓ คําอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลตามแบบ บ.ท.ด.๗๒ หน้า ๘๖-๘๘
ตาราง ๑ ข้ อ ๒ ถึ ง ข้ อ ๕ และหน้ า ๙๓-๙๔ ตาราง๒ แบบรายงานปริ ม าณงานเกี่ ย วกั บ เอกสารสิ ท ธิ
และงานรังวัด
104. การรายงานข้อมูลในแบบงบเดือน บ.ท.ด.๗๒
คําถาม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานักงานที่ดิน (บ.ท.ด.๗๒) การรายงาน
ปริมาณงานเกิดงานเสร็จ ซึ่งจะมีช่องที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ช่องสิ่งปลูกสร้าง และช่องอาคารชุด
หากมีกรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนอาคารชุด ๓ ราย, มีการจดทะเบียนอาคารชุด ๖ ราย และออกหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด จํานวน ๑,๐๐๐ คู่ฉบับ (ห้อง) การกรอกปริมาณงานการจดทะเบียนอาคารชุด ต้อง
กรอกใน ข้อ ๙ การจดทะเบียนอาคารชุด ช่องอาคารชุด งานเกิด ๓ ราย งานเสร็จ ๖ ราย และการออก
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องกรอกลงในข้อ ๑๐ ออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ช่องอาคารชุด งานเกิด
๑,๐๐๐ ราย งานเสร็จ ๑,๐๐๐ ราย เช่นเดียวกัน หรือต้องกรอกลงในช่องสิ่งปลูกสร้าง
คําตอบ แยกตอบแต่ละประเด็นได้ดังนี้
- กรณีมีการยื่นคําขอจดทะเบียนอาคารชุด ๓ ราย และมีการจดทะเบียนอาคารชุด ๖
ราย ให้กรอกปริมาณงานเกิด งานเสร็จ ในแบบรายงาน บ.ท.ด. ๗๒ ข้อ๙ จดทะเบียนอาคารชุด ช่องอาคารชุด
งานเกิด ๓ ราย และงานเสร็จ ๖ ราย
- กรณี การออกหนั งสื อกรรมสิ ทธิ์ ห้ องชุ ด จํ า นวน ๑,๐๐๐ คู่ ฉบั บ (ห้ อง) ให้ กรอก
ปริมาณงานเกิดงานเสร็จ ในแบบรายงาน บ.ท.ด.๗๒ ในข้อ๑๐ ออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ช่องอาคารชุด
งานเกิด ๑,๐๐๐ ราย และงานเสร็จ ๑,๐๐๐ ราย
ที่มาของคําตอบ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้าง
ของสํานักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ : ส่วนที่๓ คําอธิบายวิธีการกรอกข้อมูลตามแบบ บ.ท.ด.๗๒ หน้า ๙๑ ข้อ ๙
และข้อ ๑๐
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คํ า ถาม ท่ า นทราบหรื อ ไม่ รายการครุ ภั ณ ฑ์ ใ ดบ้ า งที่ สํ า นั ก งานที่ ดิ น สามารถขอรั บ
การสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน
คําตอบ โครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
สถานที่จัดเก็บหลักฐานทางทะเบียนและรังวัดที่ดิน จํานวน 459 แห่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นและ
รักษาความปลอดภัยของเอกสารทางทะเบียนที่ดิน ส่งผลให้สํานักงานที่ดินสามารถบริการประชาชนในภาพรวม
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีรายการครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ ที่สนับสนุนให้แก่
สํานักงานที่ดิน ดังนี้
1 ตู้เก็บ สารบบแบบรางเลื่อน (ชุด) เป็นตู้ที่มีความสําคัญในการจัดเก็บสารบบที่ดิ น
ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญในการที่จะแสดงสิทธิของประชาชนในที่ดินแปลงนั้นๆ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบประกอบกับปัจจุบันปริมาณหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ตู้จัดเก็บเอกสาร
ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน
2 ตู้ เก็ บโฉนดที่ดิ น 4 ลิ้ นชั ก เป็นตู้ ที่ใช้ ในการจั ดเก็บโฉนดที่ ดินของสํ านักงานที่ ดิ น
ทั่ วประเทศให้ เป็ นระบบ สามารถสื บ ค้ น ได้ ง่า ย ทํ า ให้ การบริ ก ารประชาชนเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากโฉนดที่ดินมีการสูญหาย หรือจัดเก็บไม่เป็นระบบ เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึ้น
3. ตู้เก็บระวางแผนที่แบบแขวน เป็นตู้ที่ใช้ในการจัดเก็บระวางแผนที่ที่ใช้ในการรังวัด
ซึ่ งเป็ นหลั กฐานสํ า คั ญในการค้ น หาตํ า แหน่ งของแปลงที่ ดิ น ของสํ า นั กงานที่ ดิ น ทั่ ว ประเทศ ให้ เ ป็ น ระบบ
สามารถสืบค้นได้ง่ายทําให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
4. ตู้เหล็กเก็บสารบบ ชนิดหน้าเดียว (ตู้) เป็นตู้ที่ใช้ในการจัดเก็บสารบบที่ดิน เหมาะสําหรับ
สํานักงานที่ดินที่มีพื้นที่จํากัด เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ดินที่เพิ่มขึ้น โดยตู้
ดังกล่าวออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของพื้นที่ของสํานักงานที่ดินที่ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งตู้เก็บ
สารบบแบบรางเลื่อน เป็นชุดได้
ดังนั้น เมื่อทราบแล้วว่า มีรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ก็หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าสํานักงานที่ดินจะสามารถทําหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
ที่มาของคําตอบ “มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทาง
ทะเบียนที่ดิน” เว็บไซต์กรมที่ดิน http://nam.dol.go.th/plan/Pages/Government-policies-and-strategies.aspx

- 23 106. ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ตามแบบมาตรฐานของกรมที่ดิน
คําถาม หากสํานักงานที่ดินมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน
เพื่ อใช้ ใ นการจั ด เก็ บเอกสารหลั กฐานทางทะเบี ยนที่ ดิน โดยให้ส่วนกลางเป็นผู้ดํ าเนิ นการให้ ในเบื้ องต้ น
ท่านจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
คําตอบ
1. ท่านจะต้องทราบรายละเอียดคุณลักษณะของตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อนก่อนว่า มีกี่ขนาด
กล่าวคือ
ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ตามแบบมาตรฐานของกรมที่ดิน มี ๒ ขนาด คือ
1. ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ขนาด 4 ชั้น โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
• ตู้แบบชนิดสองหน้ากว้าง 2.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร สูง 1.80 เมตร จํานวน 5 ตู้
• ตู้ปิดหัว - ท้าย เป็นตู้หน้าเดียว กว้าง 2.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 1.80 เมตร
จํานวน 2 ตู้
• ติดตั้งบนรางเหล็ก ประกอบต่อกัน เป็นชุดมีล้อเลื่อนไป - มา บนรางเหล็ก (รางเหล็กยาว
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร)
2. ตู้เก็บสารบบแบบรางเลื่อน ขนาด 5 ชั้น โดย 1 ชุด ประกอบด้วย
• ตู้แบบชนิดสองหน้ากว้าง 2.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร สูง 2.40 เมตร จํานวน 5 ตู้
• ตู้ปิดหัว - ท้าย เป็นตู้หน้าเดียว กว้าง 2.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 2.40 เมตร
จํานวน 2 ตู้
• ติดตั้งบนรางเหล็ก ประกอบต่อกัน เป็นชุดมีล้อเลื่อนไป - มา บนรางเหล็ก (รางเหล็กยาว
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร)
2. เมื่อทราบตามข้อ 1 แล้ว ท่านจะต้องทราบถึงข้อจํากัดด้วยว่า พื้นที่ที่จะติดตั้งนั้น จะสามารถ
ติดตั้งตู้ฯ ได้หรือไม่ โดยให้พิจารณา ดังนี้
2.1 พื้นที่ที่จะติดตั้ง
ความกว้าง 3.50 เมตร เนื่องจากความกว้างของตู้ 2.40 เมตร จึงต้องมีช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้
ในการเลื่อนและจัดเก็บเอกสาร 1.10 เมตร (ข้างละ 0.55 เมตร)
ความยาว 6.00 เมตร เนื่องจากรางเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
ความสูง ให้เผื่อความสูงอีก 0.35 เมตร จากความสูงของตู้ฯ (โดยเป็นความสูงของราง
0.10 เมตร และเทปูน อีก 0.25 เมตร)
2.2 การรองรับน้ําหนักของพื้นที่ ต้องไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
(เนื่องจากน้ําหนักของตู้ฯ 1,200 กิโลกรัม และเอกสาร 7,800 กิโลกรัม รวมประมาณ
9,000 กิโลกรัมต่อชุด)
3. ทําหนังสือแจ้งความประสงค์มายังกรมที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
งบประมาณให้ต่อไป และในกรณีที่ไม่ใช่ขนาดดังที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ไม่ครบชุด ขอเป็นบางตู้ ก็ให้แนบใบ
เสนอราคาเพิ่มเติมเข้ามา แต่ทั้งนี้สํานักงานที่ดินที่ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจ้างเอง

- 24 ที่มาของคําตอบ “มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทาง
ทะเบี ย นที่ ดิ น ” เว็ บ ไซต์ ก รมที่ ดิ น http://nam.dol.go.th/plan/Pages/Government-policies-andstrategies.aspx
107. ราคามาตรฐานกรมที่ดิน ห้องน้ําประชาชน ศาลาที่พักประชาชนและโรงจอดรถยนต์
คํา ถาม : ถ้ าสํ า นัก งานที่ ดิน ใดจะขอรั บการสนั บสนุน งบประมาณราคาค่ า ก่อสร้า งต้องใช้
รายละเอียดอะไรบ้าง และเมื่อประสงค์ใช้ราคาค่าก่อสร้างตามมาตรฐานกรมที่ดินของห้องน้ําประชาชน
ศาลาที่พักประชาชน และโรงจอดรถยนต์ สํานักงานที่ดินต้องมีพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างน้อยเท่าไหร่
และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวนเท่าใด
คําตอบ : สํานักงานที่ดินที่ต้องการขอขอรับการสนับสนุนงบประมาณราคาค่าก่อสร้างใช้เอกสาร
ประกอบ ดังนี้
- แบบการจัดทําโครงการ
- แบบประมาณการราคา (ปร.4,ปร. 5) และแบบแปลน
ดูพื้นที่ที่จะดําเนินการ โดยกองพัสดุจะเป็นผู้กําหนดราคากลางค่าก่อสร้างตามมาตรฐาน
กรมที่ดินของห้องน้ําประชาชน ศาลาที่พักประชาชนและโรงจอดรถยนต์ ดังนี้
1. รายการห้องน้ําประชาชน
เป็นเงิน 564,000.- บาท
พื้นที่ดําเนินการ
กว้าง 4.20 เมตร ยาว 11.40 เมตร
2. รายการห้องน้ํา-ส้วมคนพิการและประชาชน เป็นเงิน 912,000.- บาท
(แบบจังหวัดสมุทรปราการ)
พื้นที่ดําเนินการ
กว้าง 5.80 เมตร ยาว 10.80 เมตร
3. รายการศาลาที่พักประชาชน
เป็นเงิน 841,000.- บาท
พื้นที่ดําเนินการ
กว้าง 11 เมตร ยาว
9 เมตร
4. รายการโรงจอดรถยนต์
เป็นเงิน 9,544.02 บาทต่อเมตร
พื้นที่ดําเนินการ
กว้าง
6 เมตร
ยาว 19 เมตร
ที่มาของคําตอบ “มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทาง
ทะเบียนที่ดิน” เว็บไซต์กรมที่ดิน http://nam.dol.go.th/plan/Pages/Government-policies-and-strategies.aspx
108. การจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
คําถาม เราสามารถนําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการบริหารจัดการอะไรได้บ้าง
คําตอบ การจัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการ ในด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพ คือ เป็นการวัดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตและทรัพยากรที่ใช้ โดยการใช้ทรัพยากร
สามารถวัดในเชิงต้นทุนการดําเนินการ และการวัดประสิทธิภาพจะถูกวัดในลักษณะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ดังนี้
การประหยัดทรัพยากร (การเลือกค่าใช้จ่าย)
- องค์กรกําหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- จัดโครงการรณรงค์การใช้ทรัพยากร
- ประเมินความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากร
- พิจารณาว่าทรัพยากรใดที่ไม่ถูกใช้งาน หรือใช้งานยังไม่เต็มกําลัง
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาที่เหมาะสม

- 25 ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (การเลือกกิจกรรม)
- พิจารณากิจกรรมทั้งองค์กร เพื่อดูความซ้ําซ้อนของกิจกรรม
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เหมือนกันระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร
- ลดกระบวนการกิจกรรมที่ไม่จําเป็นออกไป
ประสิทธิภาพของการสร้างผลผลิต
- ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ประชาชนพึงพอใจ
- พิจารณาเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ใช้ทรัพยากรคงที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ลดระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของประชาชน
ที่มาของคําตอบ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖o กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
109. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คําถาม การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ มีกลไกการบริหารงานอย่างไรบ้าง และในส่วน
ของกรมที่ดินมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างไรบ้าง
คําตอบ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับนโยบาย ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับหน่วยปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1.ระดับนโยบาย ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้ให้คําปรึกษา
2.ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
2.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)
2.2 กองอํา นวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจั กร และศู น ย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันในการบูรณาการ ฯลฯ
3.ระดับหน่วยปฏิบัติ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็น
หน่วยงานหลักและได้มีการกํา หนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 25582560 โดยแบ่ง กลุ่ม ภารกิจ ออกเป็น 7 กลุ่ม ภารกิจ ได้แ ก่ 1) งานรัก ษาความปลอดภัย ในชีวิต และ
ทรัพ ย์สิน 2) งานอํานวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 3) งานสร้างความเข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ และสิทธิมนุษยชน 4) งานศึกษา ศาสนา ศิ ลปวั ฒนธรรม 5) งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และ
คุณภาพชีวิตประชาชน 6) งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย 7) งานแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ในส่ ว นของกรมที่ ดิ น มี แ ผนการดํ า เนิ น งานสนั บ สนุ น กลุ่ ม ภารกิ จ ที่ 5 งานพั ฒ นา
ศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน จํานวน 1 โครงการได้แก่ โครงการเดินสํารวจเพื่อแก้ไขปัญหา
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ
บริเวณนอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
ที่มาของคําตอบ
1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 98/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
2.แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558-2560

- 26 110. การติดตามและรายงานผล
คําถาม ทําไมจะต้องมีการติดตามและรายงานผลโครงการ
คําตอบ ด้วยการติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินงานที่จะช่วยให้การวางแผน และการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ โดย
มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้า (Input) การดําเนินงาน (Process) และผลการ
ดําเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการแล้วนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าว่า ผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด
จะได้นํามาใช้ประโยชน์ หรือนําไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการติดตามมีประโยชน์ที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ปัญหา
ต่างๆ ระหว่างดําเนินโครงการ รองลงมา คือ ใช้สําหรับวางแผนการจัดโครงการในอนาคต และอื่นๆ เช่น ได้
ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการดําเนินโครงการ ทราบข้อดี/ข้อบกพร่อง ตลอดจนปัจจัยที่ทํา
ให้การดําเนินโครงการมีปัญหาทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดอย่างทันท่วงที สามารถรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินโครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ทําให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความสํานึกต่อ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และกระตื อ รื อร้ น ในการแก้ ไ ข ตลอดจนคิ ด ค้ น ปรั บ ปรุ งโครงการอย่ า งสม่ํ า เสมอ
ผู้บริหารระดับต่างๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สั่งการได้อย่างรัดกุมมีเหตุผล
ดั ง นั้ น เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การติ ด ตามโครงการตามขั้ น ตอนการติ ด ตาม โดยเริ่ ม จากการกํ า หนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามงาน การวางแผนการปฏิบัติหรือการดําเนินการตามแผน การวิเคราะห์
ข้อมูล การรายงานผลและการวินิจฉัย/สั่งการ ซึ่งการรายงานผลการติดตามอาจมีได้หลายลักษณะตามความ
เหมาะสมของผู้ใช้ การรายงานผลเป็นสิ่งจําเป็นต้องรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจได้รับทราบรายงานสรุปแล้วก็สามารถใช้รายงานผลเป็นแนวทางในการวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ได้จากรายงานสรุป ได้อย่างรัดกุม มีเหตุผล เป็นที่น่าเชื่อถือ
ที่มาของคําตอบ คู่มือการติดตามและประเมินผล กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบาย
และแผน กันยายน ๒๕๕๐ เข้าถึงได้จาก www.senate.go.th/inforcenter/documents/manual_assess.pdf
111. ความสําคัญของการประเมินผลโครงการ
คําถาม การประเมินผลโครงการมีความสําคัญอย่างไร
คําตอบ การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบ แล้ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการเพื่อดําเนินการต่อไป หรือจะยุติการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ
อย่างมีระบบ ย่อมมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการได้ตระหนักถึงคุณภาพของโครงการที่กําหนดไว้ว่า จะให้ความ
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะต้องส่งผลให้โครงการนั้นดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้
การประเมินผลจึงมีความสําคัญในการหาแนวทางในการตัดสินใจว่า สิ่งที่โครงการ ได้
ดํา เนิ นการไปแล้ ว ว่ าสิ่ งใดควรดํ า เนิ น การต่ อไปตามวั ต ถุป ระสงค์ ของโครงการ หรื อศึ กษาระหว่ า งดํ า เนิ น
โครงการนั้นมีปัญหาใดว่า ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ซึ่งอาจจะแยกความสําคัญของ
การประเมินผลได้ ดังนี้

- 27 ๑. การประเมิ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารและการวางแผนอย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
ตอบสนองต่อภารกิจ ความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๒. เพื่อทราบความก้าวหน้า สภาพ ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
๓. เพื่อเป็ นข้อมูลสํ าหรับการเร่งรัด ปรั บปรุ งแก้ ไขข้อบกพร่ องของการดํา เนิน งาน
โครงการ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็น
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
๕. เป็ นความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริห ารทุ กระดับ ที่ จะต้องผลั กดั น ให้ การดํา เนิ น งาน/
โครงการหรือแผนงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องประชาชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
ที่มาของคําตอบ คู่มือการติดตามและประเมินผล กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบาย
และแผน กันยายน ๒๕๕๐ เข้าถึงได้จาก www.senate.go.th/inforcenter/documents/manual_assess.pdf
112. ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ
คําถาม การประเมินผลโครงการมีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างไรบ้าง
คําตอบ การประเมินผลโครงการในแต่ละครั้งผู้ประเมินจําเป็นต้องดําเนินงานตามขั้นตอนการ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้
๑. การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน เป็นการศึกษารายละเอียดของโครงการและ
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งส่ ว นต่ า งๆ ของโครงการที่ จ ะประเมิ น เพื่ อให้ ผู้ ประเมิ น เกิ ด ความรู้ และความเข้ าใจ
โครงการ ตั้งแต่หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลจนถึงผลของโครงการ
๒. การศึกษารูปแบบของการประเมิน ผู้ประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการ
ประเมิน (Model) แบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง การศึกษารูปแบบการประเมินหลายๆ แบบนั้นจะทําให้
ผู้
ประเมินได้เห็นทางเลือกที่หลากหลายที่จะนําไปสู่การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน
แต่โดยส่วนใหญ่โครงการแต่ละโครงการไม่สามารถประเมินโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวเสมอไป
ผู้ประเมินจึงใช้การผสมผสานหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้ผลประเมินสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้
๓. การกําหนดประเด็นของการประเมิน ผู้ประเมินต้องกําหนดประเด็นการประเมิน
อย่างเหมาะสม เพื่อจะนําไปสู่การกําหนดรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป อย่างสมบูรณ์ตามประเด็นที่กําหนด
ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะต้องคํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้ผลประเมิน ซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้ทุน ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจ
ตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
๔. การพัฒนาตัวชี้วัดและกําหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัดแต่ละตัวจะได้มาจากประเด็นของการประเมินที่ผู้ประเมินได้
กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๓ ผู้ประเมินต้องหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดงประสิทธิภาพของแต่ละประเด็นให้ชัดเจน
ที่สุด
๕. การออกแบบประเมิน เริ่มตั้งแต่การผสมผสานความคิดทั้งหมดเป็นรูปแบบการ
ประเมินที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การกําหนดวิธีการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง ตัวชี้วัด
และเกณฑ์ที่จะใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการประเมิน จึง
เป็นเสมือนแนวทางการประเมินที่ผู้ประเมินได้เตรียมการออกแบบไว้สําหรับแต่ละโครงการ
๖. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ประเมินเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ต้องสอดคล้องกับวิธีการนั้น
เช่น ถ้าใช้วิธีการสอบ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบ ถ้าใช้วิธีการสอบถามเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม

- 28 ๗. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ โดย
อาจจะใช้วิธีการหลายๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม ซึ่งการเลือกใช้วิธีการใด
ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะขอมูลที่ต้องการเป็นสําคัญ
๘. การวิ เคราะห์ข้อมู ล ผู้ ประเมิน ต้ องทํา การวิ เ คราะห์ข้อมูล โดยวิ ธีการทางสถิ ติ ที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
๙. การตัดสิ น สรุปผลและอภิปรายผลการประเมิ น ผู้ ประเมิ นจํา เป็น ต้องตัดสิ นว่ า
โครงการดังกล่าวดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาทั้งผลผลิต (Output/Product) และผลลัพธ์
(Outcome/Impact) และจะต้องสรุปผลการประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
๑๐. การเขี ยนรายงานการประเมิ น ผู้ ประเมิ นต้ องเขี ย นรายงานการประเมิน โดย
นําเสนอการดําเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบและเข้าใจการประเมิน
ที่มาของคําตอบ คู่มือการติดตามและประเมินผล กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สํานักนโยบาย
และแผน กันยายน ๒๕๕๐ เข้าถึงได้จาก www.senate.go.th/inforcenter/documents/manual_assess.pdf
113. การประเมินความคุ้มค่าของผลผลิต / โครงการ
คําถาม การประเมินความคุ้มค่า (Value For Money : VFM) คืออะไร แบ่งกรอบการ
ประเมินเป็น กี่มิติ และในแต่ละมิติมีลักษณะ อย่างไร
คําตอบ การประเมินความคุ้มค่า (Value For Money : VFM) หมายถึง การประเมินการดําเนิน
ภารกิ จ ของภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
ผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์
และ
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณ
เป็นตัวเงินได้ โดยกรอบของการประเมินความคุ้มค่า แบ่งออกเป็น ๓ มิติ คือ
๑. มิติที่ ๑ ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของการปฏิ บัติ ภ ารกิจ โดยเปรีย บเที ยบผลที่ ได้รั บ จากการปฏิ บัติ ภ ารกิจ ว่ ามี ความสอดคล้ องเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับที่กําหนดไว้ก่อนดําเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด
๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ เน้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Outcome) และด้านความพึงพอใจ
๒. มิ ติ ที่ ๒ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เป็ น การประเมิ น ความเหมาะสม
สอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทํางาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจาณา
จากผลผลิต เทีย บกับ ต้ นทุ น ทั้งหมด การจัด หาทรั พยากรที่ ได้ มาตรฐาน มีค่าใช้ จ่ ายที่ เหมาะสม รวมทั้ งมี
กระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากร โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการผลิต
และด้านการประหยัด
๓. มิติที่ ๓ ผลกระทบ เป็นการประเมินผลอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้ง
คาดหมายหรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจมีผลกระทบ
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ และด้านความพึงพอใจ
ที่มาของคําตอบ เอกสารหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ : ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 29 114. การกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของผลผลิต/โครงการ
คํ า ถาม สํ านั กงบประมาณได้ กํ าหนดมิ ติ ของตั วชี้ วัดผลสํ าเร็ จของผลผลิ ต /โครงการที่ ต้ อง
ดําเนินการภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและสามารถตรวจสอบประเมินผลสําเร็จจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ออกเป็นมิติอะไรบ้างและลักษณะตัวชี้วัดผลสําเร็จที่ดีควรเป็นอย่างไร
คํ า ตอบ สํ านั กงบประมาณได้ กํ าหนดมิ ติ ของตั วชี้ วั ดผลสํ าเร็ จของผลผลิ ต / โครงการที่ ต้ อง
ดําเนินการเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและสามารถตรวจสอบประเมินผลสําเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ
แบ่งออกเป็น ๔ มิติ ดังนี้
๑. เชิงปริมาณ หมายถึง การกําหนดเป้าหมายในการผลิต /การดําเนินโครงการด้าน
ปริมาณ โดยกําหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถ แสดง
ความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
๒. คุณภาพ หมายถึง การกําหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต /โครงการ โดยมี
๒ ลักษณะ ได้แก่
๒.๑ คุณภาพของผลผลิต หรือ สิ่งของที่ให้บริการ / โครงการ นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นกําหนดไว้หรือไม่
๒.๒ คุณภาพของวิธีการนําส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ /การดําเนินโครงการ ได้แก่
การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต
๓. ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กําหนดในกระบวนการผลิต /การดําเนินโครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิต /โครงการ
๔. ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต / โครงการ
- ลักษณะตัวชี้วัดผลสําเร็จที่ดี ควรประกอบด้วย
๑. สามารถวัดออกได้เป็นรูปธรรมมีความชัดเจน โดยมีการระบุเป็นตัวเลข
อย่างชัดเจน
๒. สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานอย่ า งแท้ จ ริ ง และสามารถแสดง
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานได้
๓. เป็นที่เข้าใจตรงกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
๔. เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุน พันธกิจ/นโยบาย/ตัวชี้วัดผลสําเร็จในระดับต่าง ๆ ได้
๕. วัดได้ถูกต้องตามระดับ (เป้าหมาย/ผลกระทบ/ผลลัพธ์/ผลผลิต) ที่ต้องการวัด
๖. มีความครอบคลุมทุกภารกิจที่ต้อการวัดอย่างครบถ้วน
๗. ต้องมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่จะจัดเก็บ เป็นข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้จริง
และเชื่อถือได้
๘. ความสําเร็จในการวัด “อาจ” ต้องอ้างอิงกับมาตรฐานของนานาชาติได้
ที่มาของคําตอบ คู่มือการกําหนดเป้าหมาย ผลผลิต / โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักงบประมาณ

