แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบการประเมิน

ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.

1. การวัดการรับรู้และผู้มีส่วนได้ 1.1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนเสียภายใน (IIT)
(1) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
(2) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม
(3) ส่ งเสริ มให้ ม ี การมอบหมายงานตาม
ตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
(4) ดำเนิ นการตรวจสอบว่ าประเด็ นการ
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอน
หรือระยะเวลาที่กำหนด
(5) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรม
การมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน การให้ความสำคัญกับ
งานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับ
ชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากร
ในหน่วยงาน
(6) ดำเนินการตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิ บ ั ต ิ งาน/ให้ บริ การแก่ ผ ู ้ มาติ ดต่ อทั่ วไปกั บผู้
มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง เท่าเทียมกัน
(7) เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินงาน/การบริการให้ดีขึ้น

แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา
1.1.1 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามนัยหนังสือสั่งการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ข้าราชการ ดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร
1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
( 2) พนั ก งานราชการ ดำเนิ น การตามนั ย ประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2554 และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ลงวันที่ 26 เมษายน 2555
(3) ลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และหนังสือกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด่วนที่สุด ที่ มท 0602/ว 9074 ลงวันที่
10 กันยายน 2553
1.1.2 กำหนดนโยบาย/แนวทาง/หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร
เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมการศึ ก ษาดู ง าน หรื อ การให้ ท ุ น การศึ ก ษา
ให้เหมาะสมโดยพิจารณาเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆ อย่างรอบ
ด้านเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเกิดประโยชน์สูงสุด และมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
1.1.3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ปรับปรุงโครงสร้างแบ่ง
งานภายในของสำนั ก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จั ง หวั ด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
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(8) เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในการแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติ
การให้บริการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ให้ดีขึ้น
และการมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย โดยพิจารณา
จากความรู้ ความสามารถและอาวุโสทางราชการ โดยจัดทำเป็นคำสั่ง
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
1.1.4 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองการเจ้าหน้าที่
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน เพื่อเพิ่มกลไก
การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานการให้บริการของกรมให้ดีขึ้น ดังนี้
(1) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองมาตรการ
ป้องกันสาธารณภัย โดยเพิ่มส่วนบริหารอากาศยาน เพื่อดำเนินการในด้าน
อากาศยานของกรมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน การดับเพลิงในอาคารสูง การบินค้นหาและ
การให้การช่วยเหลือทางอากาศ การขนส่งเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปฏิบัติการกู้ภัย พร้อมสิ่งของยังชีพ ตลอดจนการลำเลียงผู้บาดเจ็บ
หรือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก การปรับปรุง โครงสร้างดังกล่าว
จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติฉุกเฉิน
สำหรับการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลดความสูญเสียในชีวิต หรือ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ
(2) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกรม โดยการ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้ อ มู ล ด้ า นสาธารณภั ย ของประเทศ เพื ่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ดการ
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กจ.

3
แบบการประเมิน

ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.

แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา
สาธารณภั ย ส่ ง ผลให้ ก ลไกการปรั บปรุ งคุ ณภาพการปฏิ บ ั ต ิ งาน
การให้บริการด้านข้อมูลสาธารณภัยของกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองการเจ้าหน้าที่มีแผนงาน/โครงการ
ที ่ จะดำเนิ นการเผยแพร่ข ้ อมูล ข่ าวสาร และบทความที ่เกี่ ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) อย่างต่อเนื่อง
1.1.5 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เรื่อง ITA ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ได้แก่ บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
1.1.6 จัดทำคำสั่งกรอบโครงสร้างภารกิจ อำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อมอบหมายการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงาน ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน
1.1.7 ให้บุคลากรทุกระดับจัดทำการประเมินผลการประเมินผลการ
ปฏิ บ ั ต ิ ราชการเพื ่ อเป็ นเครื ่ องมื อในการติ ดตามประเมิ นผลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.1.8 จั ดทำคู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ งานศู นย์ อ ำนวยการความปลอดภั ย
ทางถนนระดับ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
1.1.9 จัดทำระบบการรายงานผลการใช้งานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
แบบยืนยันผล และเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา
1.1.10 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (ระดับกรม) และการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของหน่วยงานในสังกัด ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
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1.1.11 การส่งเสริมค่านิยมองค์กร “ภายใต้ Model DDPM’’ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้บุคลากรสามารถ
จดจำและแสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และปลูกฝังจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรและมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
1.1.12 นำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการประเมิน แจ้งผู้มีคุณสมบัติ
เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึงทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมให้ความสำคัญกับงาน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
1.1.13 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญกับองค์กร
บุคลากรภาครัฐ ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งในด้านกรอบความคิด
และทักษะให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่และระดับตำแหน่ง
ของตนเอง ดังนั้น การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู งาน
จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
และเหมาะสม และดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรม/ดูงานให้ตรงตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้อย่างเสมอภาค และเป็นไปด้วยความยุติธรรม
1.1.14 การมอบหมายงานจะมีการประชุมในภาพรวมองค์กร และมี
การประชุมพูดคุยในหน่วยงานย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
หาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีในการแบ่งหน้าที่การทำงาน
หรือมอบหมายงานอย่างยุติธรรม จำแนกตาม Job Description โดยเน้น
เลือกคนให้ถูกงาน (put the right man on the right job) ประเมินความสามารถ
ของบุคลากร ตามตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
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หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

สอดคล้องกับความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะต่างๆ
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.15 สพบ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และได้มีการจัดทำ
สพบ
ขั ้ นตอนการปฏิ บ ั ต ิ งาน (SOP) ของแต่ ละส่ วนเพื ่ อให้ เจ้ าหน้ าที ่ ใช้ เป็ น
แนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
1.1.16 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตาม ทุกหน่วยงาน
ความคืบหน้าการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้งพัฒนางานตามภารกิจให้ดียิ่งขึ้น
1.1.17 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สพบ.
เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
บริการให้ดียิ่งขึน้
1.1.18 แบ่งงานในสายงาน และจัดให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
กจ.
ในหน้าที่
1.1.19 ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ความใส่ใจในงานตลอดจน ทุกหน่วยงาน
ความทุ ่ ม เทของผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายงาน ตรวจสอบความถู ก ต้ อง
ของงานตามลำดับการบังคับบัญชา
1.1.20 จัดประชุมประจำเดือนเพื่อเน้นย้ำในเรื่องการให้บริการแก่ผู้
ชภ./สพบ.
มาติดต่ออย่างเท่าเทียม ฝึกให้ผู้มีจิตบริการ (Service Mind)
1.1.21 กำหนดช่องทางการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สล./ชภ./กค./กจ.
เพื่อรับทราบถึงความพึงพอใจและคุณภาพการปฏิบัติงานการให้บริการ
ด้านต่างๆ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึน้
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แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา

1.2 ด้านการใช้งบประมาณ
(1) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลกับ
บุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น
(2) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการ
ให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
(3) เพิ่มกลไกกำกับให้กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.2.1 การจั ด ประชุ ม ชี ้ แ จง และสรุ ป ผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ประจำปีในทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ เ ป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1.2.2 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด โดย
นำข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้ จ ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี (M&E Budgeting System)
มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ในสังกัดสอดคล้องตามความต้องการในพื้นที่
1.2.3 กำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัดเป็นประจำทุกเดือนและต่อเนื่อง ผ่านระบบการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติง านและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี (M&E Budgeting System)
1.2.4. แจ้ ง มาตรการการใช้ จ ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ ทั้งทางเอกสาร และผู้บริหารเน้นย้ำผ่าน
การประชุมของ ปภ. ประจำเดือน/รายไตรมาส
1.2.5 กำหนดแนวทาง กระบวนการ และขั้ นตอนปฏิบัติในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานในสังกัดทราบผ่าน
การประชุมออนไลน์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ปภ.รวมถึง
เพิ่มช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน ผ่าน Application Line เพิ่ม
มาตรการในการกำกับ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
นส.

นส.

นส.

นส.
นส.
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1.3 ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(1) เพิ ่ มการอำนวยความสะดวกเกี ่ ยวกั บ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
(2) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของหน่ วยงานในการใช้ ทรั พย์ ส ิ นของราชการ
ที่ถูกต้อง
(3) เพิ ่ มมาตรการกำกั บดู แลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
(4) เพิ ่ มการกำกั บติ ดตามถ้ ามี การขอยื ม
ทรั พย์ ส ิ นของราชการ ไปใช้ ปฏิ บ ัต ิงานบุ คลากร
ในหน่วยงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง

แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา
ของโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุ้มค่างบประมาณ
1.3.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบทะเบียนคุมการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ
และจัดทำรายงานสรุปผลทุกไตรมาส
1.3.2 บุคลากรของหน่วยงานสามารถยืมครุภ ัณฑ์ สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้โดยทำทะเบียนคุมการยืมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันจั ดทำ
ใบยืมใช้ครุภัณฑ์ และทำทะเบียนคุมการยืมใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
1.3.3 จั ด ทำทะเบี ย นคุ ม ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ทะเบี ย นคุ ม งบประมาณ
ทะเบียนคุมพัสดุของหน่วยงาน (วัสดุครุภัณฑ์)
1.3.4 การบริหารพัสดุของหน่วยงาน ได้แก่ การบันทึกรับ - ใบเบิก
การขอยืมเอกสารรายงานผลการตรวจนับวัสดุ/ครุภัณฑ์
1.3.5 การบริหารยานพาหนะ การขออนุมัติใช้รถ การบันทึกการใช้ รถ
การซ่อมบำรุง/รักษาเกณฑ์/รายงานการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง
1.3.6 จัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับรู้และรับทราบถึงแนวทาง
และขั้นตอนการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ และจัดทำ
แบบฟอร์มการยืม โดยระบุชื่อผู้ยืม/ผู้ส่งคืน เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่ผู้ให้ยืม
ผู้อนุมัติการยืม และวันครบกำหนดการส่งคืนที่ชัดเจน
1.3.7 กำหนดตัวบุคคลเพื่อรับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ เช่นการใช้รถ
ราชการ,การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กค.
กค.
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
กค.
กค.

กค.
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1.4 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
(1) สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผล
การร้ องเรี ยน และสร้ างความมั ่ นใจในการจั ดการ
การทุ จริ ตตลอดจนปกป้ องผู ้ กระทำการร้ องเรี ยน
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
(2) แก้ไขปัญหาการทุจริตในกรมป้องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยอย่างจริงจัง
(3) ส่ งเสริ มให้ ม ี การนำผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
(4) เพิ ่ มมาตรการส่ งเสริ มให้ กรมป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณภัย มีการเฝ้าระวังการทุจริต
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษวินัยอย่างจริ งจัง
เมื่อพบการทุจริต

แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา
1.3.8 จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ การบำรุงรักษา
1.3.9 จัดให้มีการบันทึกประวัติการใช้งาน เช่น การบันทึก จัดทำรายงาน
การใช้รถราชการ มีการทดสอบระยะทางกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
1.3.10 จัดให้มีการจัดทำรายงานการใช้ทรัพย์สินหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
และมีบทลงโทษสำหรับการใช้ทรัพย์สินของราชการผิดประเภท
1.4.1 แจ้งผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบให้บุคลากรในหน่วย
รับทราบ มีการกำหนดการปฏิบัติของหน่วยหากพบการกระทำความผิด
ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว
1.4.2 การนำผลการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำคู่มือ/แนวทาง/
ข้อสังเกต เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ ปภ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้
ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
1.4.3 มี ก ารเผยแพร่ แ นวทางการลงโทษทางวิ น ั ย ลงในเว็ บ ไซต์
ของหน่วยงานเพื่อป้องปรามการกระทำผิดทางวินัย
1.4.4 ดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ปภ. (ศปท.ปภ.)
1.4.5 ดำเนินการปรับปรุงการดำเนิน การตามข้อสั่ง การในรายงาน
การตรวจสอบด้ า นการควบคุ ม ภายในของกลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน
ที่ให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ได้แก่ การจัดทำ
ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน การแจ้งโอนทะเบียนทรัพย์สิน
รถยนต์ราชการให้กองคลัง เป็นต้น

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กค.
กค.
กค.
กจ./ตส.
กจ.
กจ.
กจ.
กค.
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แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา

(5) ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
(6) เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของ
กรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย โดยต้ องให้
ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง

1.4.6 ดำเนินการตามกระบวนการวางแผนการตรวจสอบของ ปภ.
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
พ.ศ. 2554 และตามหลั กเกณฑ์ การประกั นคุ ณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดใน 4 ด้าน คือ ด้านการดำเนินงาน
(Operation : O) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance : C)
ด้ านการเงิ น (Financial : F) และด้ านการบริ หารความรู ้ (Knowledge
Management : K)
1.4.7 สร้างช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-959-6641
ทาง Web board และสามารถส่งจดหมายมาที่ สพบ. ที่ตั้ง 94 หมู่ที่ 3
ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
1.4.8 ผู้บริหารกำกับดูแล ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการทุจริต
คอรัปชั่น รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหากเกิดการทุจริต
1.4.9 จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมให้ ปภ.
มีการเฝ้าระวังการทุจริต
1.4.10 จั ด ให้ มี ก ารอบรมชี ้ แ จงของฝ่ า ยตรวจสอบเพื ่ อ เป็ น การ
ปราบปรามและป้องกันการทุจริต
1.4.11 สร้างวัฒนธรรม “ปลอด” “ภัย”จากทุจริต (Zero Corruption)
มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งสร้าง
ค่านิยมที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ระดับปั จจัยบุคคล เพื่อแก้ไข
ปัญหาเชิงพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระยะยาว
อาทิ การกำหนดประเด็นดังกล่าว ในค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตส.

สพบ.
กจ.
กจ.
กจ.
กจ./จธ.
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2. การวัดการรับรู้และผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก (EIT)

ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(2) ส่ งเสริ มการเผยแพร่ ผลงาน หรื อข้ อมู ล
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
(3) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน
และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น

แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา
1.4.12 กำหนดให้ ม ี ห ลั ก สู ต รการป้อ งกั น และต่ อ ต้า นการทุจริต
ในระบบราชการและเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในระบบราชการ
2.1 มีการใช้งานระบบข้อมูลสาธารณภัย และประสาน ปภ.จังหวัด เพื่อทำการ
บันทึกข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดขึ้นรายวันลงในระบบซึ่งข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานต่างๆ จากการบันทึกจะไปรวบรวมเพื่อใช้ประโยชน์ อาทิ จัดทำข่าว
สาธารณภั ยประจำวั น นำเสนอเป็ นข่ าวสารในรู ปแบบ Infographic
มีภาพประกอบเข้าใจง่าย ใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ การค้นหาข้อมูล
ย้อนหลัง หรือเพื่อช่วยสนั บสนุ นผู้ บริ หารในการตั ดสินใจด้านนโยบาย
หรือออกข้อสั่งการ ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลข่ าวสารและสถิติ สาธารณภั ย
ได้อับโหลดขึ้นเว็บไซต์หลักของ ปภ. >> หน่วยงานภายใน >> ศูนย์ข้อมูล
สาธารณภัย หรือเข้าได้ที่ลิงค์ http://110.78.23.203/in.datacenter-5.289
2.2 ออกแบบการประเมิน ข้อแนะนำให้ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประเมินและแนะนำหน่วยงานต่อการให้บริการด้าน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขต กทม. ผ่านช่องทาง online และ offline
2.3 นำผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ online ต่างๆ
2.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทาง การขอรับการช่วยเหลือจากทางราชการ
2.5 ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ ปภ. อาทิ บทบาท
ภารกิจ มาตรการ แนวทางการดำเนิน งาน รวมถึงการให้ความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัยผ่านช่องทางสื่ออย่างสม่ำเสมอ ซึ่งประชาชน
สามารถให้ความคิดเห็น (Feedback) กลับมายังหน่วยงานได้

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สพบ.
ศขส.

ชภ
ชภ.
ชภ.
ผพ.
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ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.

แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา
2.6 เผยแพร่ข้อมูลโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และผลการปฏิบัติราชการของ
สำนักผู้ตรวจราชการกรมให้เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของสำนักผู้ตรวจราชการกรม
2.7 พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (E-report)
2.8 สร้างกลุ่มไลน์สำหรับเครือข่ายที่ผ่านการฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบ
รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
2.9 จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนด
นโยบายและมาตรการ ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยนำสถิติข้อมูล ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
2.10 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอำเภอ/เขต
2.11 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 จัดทำคู่มือ/แนวทางการจัดตั้งด่านชุมชน
2.13 จัดทำคู่มือการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผต.
บถ.
บถ.
บถ.

บถ.
บถ.
บถ.
บถ.
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ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.

แนวทางการปรับปรุง/การพัฒนา
2.14 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนิ นงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน อาทิ โครงการประชุม สัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่
หลักการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการอนุมัติประเด็นสาธารณสุขภายใต้กรอบ
เซนได (Bangkok Principle) โดยความร่วมมือระหว่าง ปภ. กระทรวง
สาธารณสุข และ UNDRR ผ่านโปรแกรม ZOOM และได้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของกรม ปภ.
2.15 สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ได้ ม ี ส ่ ว นร่ ว ม และตอบแบบ EIT เพื ่ อ ประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้
ที่มีต่อหน่วยงาน
2.16 ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน (OIT) บน
เว็บไซต์หน่วยงาน facebook Line Dashboard

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สว.

ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

