


๑. การเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ดีที6สุด
๒. การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ดีที6สุดในทุก ๆ เรื6อง
      ภายใต้กรอบของกฎหมาย

๓. การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพฒันา เป็นที6พึ6งและ 
     ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ให้ดีที6สุด 

๔. การใช้หลกัธรรมาภิบาล
๕. การบริหารจัดการเชิงยทุธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิS



๑. การเป็น
ข้าราชการ

ในองค์
พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว

ให้ดทีี6สุด











๑. ความสามารถ ๒. ความเพยีร
๓. ความไหวพริบ ๔. ความรู้เท่าถึงการณ์
๕. ความซื6อตรงต่อหน้าที6 ๖. ความซื6อตรงต่อคนทั6วไป
๗. ความรู้จักนิสัยคน ๘. ความรู้จักผ่อนผัน
๙. ความมีหลกัฐาน  (มีบ้านเป็นสํานักมั6นคง, 
    มีครอบครัวอนัมั6นคง, ตัbงตนไว้ในที6ชอบ)

๑๐. ความจงรักภักดี



๒. การตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล

ให้ดทีี6สุดในทุก ๆ เรื6อง 
ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย



 การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

 การแก้ไขปัญหาหนีbนอกระบบ
 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่และ
       เศรษฐกจิพอเพยีง

 การบริหารจัดการนํbาอย่างเป็นระบบ



๓.การยดึประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพฒันา 
เป็นที6พึ6งและดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ดทีี6สุด



 การปรับปรุงฝายยโสธร - พนมไพร

 การแก้ไขปัญหาข้อพพิาทชุมชนวดัหลวง
       เทศบาลนครอุบลราชธานี
 การแก้ไขปัญหาผลผลติทางการเกษตร
       ที6นครราชสีมา
 การสร้าง รพ.มหาราชนครราชสีมาแห่งที6 ๒

 การดาํเนินการให้โรงพยาบาลยโสธรได้รับรางวลัจาก UN.



๔. การใช้
หลกัธรรมาภิบาล



๖ ประการ
นิติธรรม

(Rule of Law)

คุณธรรม
(Ethics)

ความโปร่งใส
(Transparency)

การมีส่วนร่วม
(Participation) ความรับผิดชอบ

(Accountability)

ความคุ้มค่า
(Utility)



 “หลกั ๕ ร่วม”
        ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมแก้ไขปัญหา 
        ร่วมติดตามประเมินผล

 “หลัก ๓ ประสาน”
        ประสานงาน  ประสานใจ  ประสานการปฏิบัติ



๕. การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิS



ความประหยัด
(Economy)

ผลสัมฤทธิS (Results)

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ประสิทธิผล
(Effectiveness)

ผลผลติ (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes)+



การบริหารแบบบูรณาการ (Integration)
        - เชื6อมโยงทุกองค์ประกอบเป็นหนึ6งเดียว

- เปิดโอกาสให้องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพฒันา
        - สร้างความมุ่งมั6นร่วมกนั
        - เคารพศักดิSศรีและคุณค่าความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกนั

 ทําทุกอย่างเช่นเดยีวกบัการรับเสดจ็  



การบริหารเชิงยทุธศาสตร์
        - คดิในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic thinking)

- การบริหารการเปลี6ยนแปลง (Change management)

กระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์
         - การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation)

- การนําไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)
 - การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Control)



การบูรณาการ
Integration



กระทรวง กรม            
งบ  Function

การลงทุนของ
ภาคเอกชน

งบ อปท. 

จงัหวดั /
กลุ่มจงัหวดั

งบ Area

แผนพฒันาจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั
• ยทุธศาสตร์
• เป้าประสงค์
• ตวัชีBวดั-คา่เป้าหมาย
• กลยทุธ์
• โครงการ

แผนพฒันาจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั
• ยทุธศาสตร์
• เป้าประสงค์
• ตวัชีBวดั-คา่เป้าหมาย
• กลยทุธ์
• โครงการ

๖๘.๑๑ %

๙.๕๐ %

๐.๙๕ %

งบประมาณเพื6อสนับสนุนการขบัเคลื6อนแผนฯ จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

Area 
Approach



แนวทางการประสานแผนพฒันาในระดบัพืbนที6
นโยบายรัฐบาล แผนฯ กลุ่มจังหวัด           แผนฯ ภาค           แผนฯ ชาติ

แผนพฒันาจังหวัด
ก.บ.จ.

แผนความต้องการ/
แผนพฒันาอาํเภอ

ก.บ.อ.

แผนชุมชนระดบัตําบล
ศอช.ต.

แผนหมู่บ้าน
กม.

แผนชุมชน
คกก.ชุมชน

แผนพฒันาของ อบจ.
คกก.ประสานแผนทอ้งถิ9น

บัญชีประสานโครงการ
พฒันาของ อปท.

คกก.ประสานแผนทอ้งถิ9น

แผนพฒันาท้องถิ6น
อปท.

กรอบการพฒันา
อาํเภอ

กรอบการพฒันา                  
จงัหวดั

นโยบายรัฐบาล
ยทุธศาสตร์ชาติ               

แผนฯ 12                    
กรอบการพฒันา             

กลุ่มจงัหวดั

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
โดยดาํเนินการในคราวเดียวกนั        
ทัRงแผนทอ้งที9และแผนทอ้งถิ9น

ประโยชน์สุข
ของประชาชนและการพฒันาอย่างยั6งยืน

จัง 
หวั

ด
อําเ

ภอ
ตําบ

ล
หมู่

บ้า
น/

ชุม
ชน



รูปแบบ “กรม”
        - ละทิbงการยึดติดต้นสังกดั หลอมรวมจิตใจมองถึงผลสัมฤทธิS
           แบบองค์รวม

- ไม่แยกส่วนการมอง มองเรื6องต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม
        - จัดความสัมพนัธ์ในสังคมให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติ
        - เป้าหมายคือให้บริการที6สามารถสร้างความพอใจ
           ให้ประชาชนเป็นสําคญั
        - ประสานงานอย่างใกล้ชิดทัbงในแนวราบและแนวดิ6ง
           บนพืbนฐานของการให้เกยีรติซึ6งกนัและกนั



รูปแบบ
“กรม.......”



การบริหารงานในรูปแบบกรม.....A…….นโยบาย
รัฐบาล ประชาชนจังหวดั...A…

รอง  ผวจ. A.
กลุ่มภารกจิเศรษฐกจิ

กลุ่มอาํเภอ

ส่วนราชการ

กบอ. หรือ กพอ.

คณะกรรมการตําบล
ผูบ้ริหารสถานศึกษา / คณะสงฆ์

กาํนนั / ผูใ้หญ่บา้น / ปราชญช์าวบา้น
ผูท้รงคุณวฒิุ / เจา้หนา้ที9ระดบัตาํบล

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
แผนชุมชน / งานบริการประชาชน

งานคุม้ครองผูบ้ริโภค ฯลฯ

หมู่บ้าน

ตําบล

อาํเภอ

รอง  ผวจ. A.
กลุ่มภารกจิสังคม ทรัพยากรธรรมชาติฯ

กลุ่มอาํเภอ

ส่วนราชการ

กบอ. หรือ กพอ.

คณะกรรมการตําบล
ผูบ้ริหารสถานศึกษา / คณะสงฆ์

กาํนนั / ผูใ้หญ่บา้น / ปราชญช์าวบา้น
ผูท้รงคุณวฒิุ / เจา้หนา้ที9ระดบัตาํบล

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
แผนชุมชน / งานบริการประชาชน

งานคุม้ครองผูบ้ริโภค ฯลฯ

หมู่บ้าน

ตําบล

อาํเภอ

กบจ.A.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ6น

รอง  ผวจ. A.
กลุ่มภารกจิการเมืองการปกครอง

กลุ่มอาํเภอ

ส่วนราชการ

กบอ. หรือ กพอ.

คณะกรรมการตําบล
ผูบ้ริหารสถานศึกษา / คณะสงฆ์

กาํนนั / ผูใ้หญ่บา้น / ปราชญช์าวบา้น
ผูท้รงคุณวฒิุ / เจา้หนา้ที9ระดบัตาํบล

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
แผนชุมชน / งานบริการประชาชน

งานคุม้ครองผูบ้ริโภค ฯลฯ

หมู่บ้าน

ตําบล

อําเภอ

รอง  ผวจ. A.   
ด้านความมั6นคง

ผู้ว่าราชการจงัหวดั...A…



โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ www.padme.moi.go.th

รายงานผลการดาํเนินงาน
เชิงแผนที6 / พืbนที6ดําเนินการ

ค้นหาโครงการภายในจังหวัด
ครบทุกแหล่งงบประมาณ

รายงานผลการดาํเนินงาน
แยกตามแหล่งงบประมาณ

สามารถติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

ได้ทุกโครงการที6ดําเนินการ
ในพืbนที6จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(1.งบฯ จังหวัด  2.งบฯ กลุ่มจังหวัด 
3.งบฯ กระทรวง กรม  4.งบฯ กลางของ
รัฐบาล  5.งบฯ จากแหล่งอื6น ๆ)

ค้นหาโครงการทัbงประเทศ
จากชื6อโครงการ



๑. ใชในการบริหารจดัการโครงการในพ้ืนท่ีทั้งการกํากับ ติดตามและรายงานผลไดทุกโครงการ
    (One Report) แบบ Real Time ประหยัดทั้งเวลา บุคลากร งบประมาณ
2. ใชในการประเมินผลโครงการทัง้ในขัน้ตอนกอนดําเนินการ (IRR) และการประเมิน
    ผลสัมฤทธิ์หลังการดําเนนิโครงการ
3. ผูบริหารทุกกระทรวง/กรม สามารถสัง่การและตรวจติดตามผลการดําเนนิโครงการของ
    จังหวดั/กลุมจังหวัด รวมถึงหนวยงานในสงักัดที่อยูในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธภิาพ
4. ผต.นร. และ ผต.มท. สามารถนาํขอมลูเสนอตอ ก.น.จ. ไดอยางสะดวกตาม ม.34 
    แหง พ.ร.ฎ.วาดวยการบริหารงานจงัหวัดและกลุมจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
5. เปนแหลงเรยีนรูในการศกึษาการเขียนโครงการจากตัวอยางที่มีคุณภาพ
6. เปนชองทางเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของรัฐใหประชาชนทราบผานทางระบบ 

Internet ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
7. สวนราชการระดับนโยบายไดทราบผลสมัฤทธิข์องการพัฒนาในพ้ืนที่และใชเปนขอมูล
    ประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการพัฒนายุทธศาสตรในพืน้ท่ีใหตอบสนองตอความตองการ
    ของประชาชนไดอยางสมบูรณ

ประโยชน์ของ PADME







“ ประสบการณ์
และความสําเร็จ ”



























เขาพระวหิาร

เวียดนาม

กมัพูชา

สปป.ลาว

อุบลราชธานี

ควินนอน

พนมเปญ

เสียม
เรียบ

ช่องสะงํา

ช่องเม็ก

โฮจิมินห์ ซิตีb

การคมนาคมทางบก





การคมนาคมทางอากาศ

UbonUbon

BangkokBangkok

VientianeVientiane

ChinaChina

HanoiHanoi

DanangDanang

NhatrangNhatrang

Ho Chi MinHo Chi MinPhnom PenhPhnom Penh

SiemreabSiemreab

Future air routes

Within 1 Hour Flight

HanoiHanoi
ChinaChina

DanangDanang

NhatrangNhatrang

Ho Chi MinHo Chi Min

VientianeVientiane

SiemreabSiemreab

Phnom PenhPhnom Penh
Existing air routes




