
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐๓-๕๕๒-๕๕๐๐ 
ท ี สพ ๕๑๐๒๙ /  วันท ี (^ ^  มีนาคม ๒๕๖๓
เรือง รายงานผลโครงการแกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมิน 

ประสิทธิภาพและผลสำเร็จสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

หั?งฬงนายฑ

........... 7 ' บ ั

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน- 
จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการผึเกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมิน 
ประสิทธิภาพและผลสำเร็จสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๑๗ -  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ปีนเกล้า) กรุงเทพมหานคร ได้แก่

๑. นางตูนา แก่นศรียา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นางฃนิษฐา อุ่นอ่อน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. ข้อเท็จจริง

ข้าราชการผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ท้ัง ๒ ราย ได้สรุปสาระสำคัญและรายงานผล 
การเข้าวับการผึเกอบรมในหลักหลักสูตรดังกล่าว เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องที่จำเปีนต้องใข้ในการ 
ปฏินัติราชการ ได้แก่

๑. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๒. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓. พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตชองทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔. พ.ร.บ.ความวับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๕. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)
๖. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๑ แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
๘. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
๙. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๐. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๑๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ- 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และสรุปแนวคิด หลักการองค์ความรู้สำหรับการนำไปพัฒนาท้องถิ่นสำหรับนักบริหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. แนวคิด รพ0 7  /\กล1x515 
๒. การบริหารแบบ ?0(ะ(^ (? 0 0

/ .  วงจรควบคุม...



-๒-

๓. วงจรควบคุมคุณภาพ (กอ(ะ/ป
๔. หลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี (ธ๐อช ธ๐ห6โทลทอ6) 
๔. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กเห(ว/\ ๔.๐ 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

๓.ข ้อพ ิจารณ า
เพื่อให้การรายงานผลการ'ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
๑.นำรายงานผลการฝึกอบรมลงเว็บไซต์ของ อบจ.สุพรรณบุรี (เอกสาร/รายงาน : ^ เห) 

เพื่อให้บุคคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาข้อมูลและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
๒. ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม ทุก ๓ เดือน

๔. ข ้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

/ / / ’• 'ไ ’"
(นางพจผ่าลย์ ปร*งปาน)

รองบ่ส์ด อบจ.รักษารฟการแทน 
I)สัด อบจ.สุพรรณบุรี

2 เ มี.ค. 2563

ดทราบ
X ะ  ' " ไ '

{นาฮชุวฒน ข้นทรสวา4)
1#งน10ก0รกการบ?หารส่วนจ ังบ วัด ปฎิบ้ตราชการแร*ษ่ 

นา*เกองศ ์การบ!หารฎ{ว)*?.)*!'กรร•ญ'!
1 5 & คI 2563

ทราบ

^  (นายบุญชู7 จันทร์สุวรรณ) .
นายกองคการบรีหารสุวนจังทวดสุพรรณบุรี

๒ ๗ มี.ค. ๒๕๖ต,
(4*38ฟ ,ซฑท้สุ  - * /
V * ^ ก"'''*..- / — 4.



ๆอ^]ไรฝา!!?
ร ้ข ท ึ่..... ^  . .

V  * 3  9 / ' ท่ี, . เ ^  ^  ‘ปี] 6 ^บนทกฃ้อความ
ส ่ว น ร า ช ก า ร ... กอง;คลัง..องค์การบ'ริ.'หารส่วนจังหวัด.สุพรรณบุรี...โทร,..๐-๓๕^.-๒๐๕๖...
ท ี สพ ๕®.๐๐๗ 90^................................................... ว ัน ท ี ....... มีนาคม.๒๕&ส์ญั!
๘* โ]’'  11] . .  .1. .  .เร'อง....รายงานผลการุผี!กอบรมโครุงการฝึกอบรมหลกสูตร!.การุพัฒนุ.าสุม.รุ;รถนะสำหเนุน ุก น ุ่เ^ ^

ๆ^ระเ^นใ..ระ^^'ธ ืแ,ละผ^^ๆ,ร^,ของ;?;ง̂ ’4ไร!.ก^รองส่วนท้อ!^.]'’
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)

/
ตามที่ นายกองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดส ุพรรณบ ุร ี ได้อนุมัต ิให้ นางตูนา แก ่นศรียา 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด กองคลัง เข้าร่วม'ฝึกอบรม'โครงการ'ฝืกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ระหว,าง 
วันที่ ๑๗ -  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ป ่นเกล้า) กร ุง เท พ มห าน คร ต าม ระ เบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผีกอบรมและการเข้ารับการผีกอบรมของเจ้าหน้าที่ของถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๗ ข ้อ ๑ ๐ กำหนดให้ผู้เข้ารับการผีกอบรมที่เข้ารับการผีกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการ 
ผีกอบรมจัดทำรายงานผลการเช้ารับการผีเกอบรมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึง 
สถานที่ปฏิบัติราขการ น้ัน

การปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการการเช ้าร ่วมผ ีกอบรมโครงการผ ีกอบรมหลักส ูตร“การพัฒนา 
สมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการ ไปอบรมสัมมนาดังกล่าว ดังต่อไปน้ี
๑ .สรุปสาระสำคัญเก ี่ยวกับความเข ้าใจเก ี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เก ี่ยวข้อง ดังนี ้

๑.® พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวสารท างราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑) เจตนารมณ์ของกฎหมาย

๑) ให้ประซาขนมีโอกาสรับเข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ
๒) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ช ัดเจนกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที,หน่วยงานของรัฐไม,ต้องหรืออาจไม่

ต้องเปีดเผย
๓) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาบของรัฐ 

(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๓) หลักการและสาระสำคัญ
๑) การเปิดเผยเปีนหลัก ปกปิดเบ็)นข้อยกเว้น 
๒) “สิทธิรับรู” ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย 
๓) ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(๔)คำนิยาม มาตรา ๔
๑) ข้อมูลข่าวสารหมายถึง : ส ิ่งท ี่ส ื่อความหมายให้รู้เร ื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ 

โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆเซ่น เอกสาร แผนที่ ภาพ เปีนต้น
๒) ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ หมายถ ึง : ข ้อม ูลข ่าวสารท ี,อย ู่ในความครอบครองหรือ 

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
๓)ข้อม ูลข ่าว...



๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง : ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว(การศึกษา ฐานะ 
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ) รวมกับ สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้ 
รู้ตัวผู้นั้น (ขื่อ-นามสกุล รหัส หมายเลข ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภาพ แผ่นบันทึกเสียงคนฯลฯ)

(๕) องค์กรตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

(๖) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ (กขร.) 
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

ฒ ฒ ?

ผู้'ทรงคุณวุฒิ.

สคก/กพ/สม1ซ/สผ 
สข1ข/สงป

ภาครัธและเอกขน ๙ ท่าน

๒) อำนาจหน้าที่ของ กขร.
- สอดส่อง ดูแล แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
- ให้คำปรึกษาแก่ จนท.รัฐ/หน่วยงานรัฐตามที่รับคำขอ
- เสนอแนะการตราพระราฃกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ
- พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตาม ม.๑๓
- จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เสนอ ครม.
- อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ดำเนินการตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย (ม. ๒๘)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้

๓) คณะกรรม...



-๓-

๓) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปีดเผยข้อมูลข่าวสาร
- ตามระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา 

และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยมีอำนาจหน้าท ี่พ ิจารณาและวิน ิจฉัยอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการมอบหมาย และกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
สาขาใช ้ด ุลพ ิน ิจพ ิจารณาดำเน ินการไปตามท ี่เห ็นสมควร เพ ื่อให ้การพ ิจารณาและวิน ิจฉ ัยอ ุทธรณ ์ชอง 
คณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ประกอบด้วย ๔ 
สาขา ดังนี้

๑.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงชองประเทศ 
๒.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 
๓.วิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการ

บังคับใช้กฎหมาย
๔.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๔.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กวฉ.
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์
* คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ตาม ม. ๑๔ และ ๑๔
* คำสั่งไม่รับพิงคำดัดค้าน ตาม ม. ๑๗
* คำสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล ตาม ม. ๒๔ 

๔) หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : มาตรา ๗,๙ และ ๑๑
- ปกปิดข้อมูล : มาตรา ๑๔
- ใซ้ดุลพินิจก่อนเปิดเผย : มาตรา ๑๔, ๑๖ และ ๒๔
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดระบบข้อมูล : มาตรา ๒๓
- คุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่สามโดยแจ้งให้คัดค้านการเปิดเผย : มาตรา ๑๗
- เปิดเผย/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : มาตรา ๒๔
- เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ : มาตรา ๒๖
- ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยเร็ว : มาตรา ๑๒ 

๔) ประซาซนผู้ทรงสิทธิรับรู้
- ประซาซนคนไทย
- คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
- บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/กลุ่มบุคคล
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ในกรณีท่ีกระทบสิทธิของตน)

๖) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทั่วไป
-มาตรา๗ เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา(\^พพ.โฮ^เาฝ็^๒.500.^0.1/1)

๑.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
๒.สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

๓.สถานที่ติดต่อ...



๓.สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
๔. กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ ฯลฯที่มีสภาพอย่างกฎ มีผล 

เป็นการท่ัวไปตอเอกซนมีผลบังคับเป็นการท่ัวไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใด/บุคคลใดเป็นการเฉพาะเป็นหลักเกณฑ์ท่ี 
กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะมีผลก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงกับที่กำหนดจึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย 
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

- มาตรา ๙ ข้อมูลข่าวสารของราซการที่หน่วยงานจะต้องจัด/รวบรวมไว้ให้ประขาขนเข้า 
ตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๑. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกซน รวมทั้งความเห็นแย้งและ 
คำส่ังที่เก่ียวข้องได้แก่การอนุญาต/อนุมัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ท่ีเกิดจากการใข้อ0านาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ 
น้ันๆ (คำสั่งทางปกครอง) เพื่อให้ประขาซนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในกรณีทำนองเดียวกัน เข่น

* ผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม พ.ร.บ. รังนกอีแอ่น
* คำสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ
* คำสั่งพักใบอนุญาต/ถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางนํ้า 

๒. นโยบายหรือการตีความข้อกฎหมาย ได้แก่
๒.๑ นโยบาย เข่น

* นโยบายของรัฐบาล
* วิสัยทัศน์/นโยบายของหัวหน้าส่วนราฃการ
* นโยบายตำรวจแห่งชาติ
* นโยบายพลังงานแห่งซาติ

๓. การให้ความเห็น การตีความข้อกฎหมาย/ผลการหารือ เข่น
* การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
* การหารือบีญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
ได้แก่ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่กำลังดำเนินการอยู่ของหน่วยงาน

๕. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. รัฐ ซี่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ 
เอกซน เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานใช้อยู่ในบีจจุบันและจะใช้ต่อไปในอนาคต

๖. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราซกิจจาฯ ตาม มาตรา ๗ วรรคสอง
“ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว 

ล้ามีการลงพิมพ์ในราซกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง 
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่าย 
แจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามสมควร”

๗. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกซน 
ในการจัดทำบริการสาธารณะ

๘. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และโดยมติ ครม. 
(เน้นมติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)

๙. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มติคณะรัฐมนตรี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้นำประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเผยแพร่ผ่าน ผ 6 ช511:6 ของหน่วยงาน

- มาตรา ๑๑...



- มาตรา ๑๑ เป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประซาขนที่มายื่นคำขอเป็นการเฉพาะราย 
(เป็นข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก ม.๗,๙ และ ๒๖)

- การห้ามมิให ้เป ิดเผย มาตรา ๑๔ เป ็นข้อมูลที่อาจก่อให ้เก ิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑.๒ พระราชบัญญัติว ิธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑) หลักการและเหตุผล

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีความโปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น 
ที่กระบวนการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ถ ือเป็นมาตรการที่หน่วยงานของรัฐใช้มากที่ส ุดและมี 
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประซาขน 

(๒) สาระสำคัญ
๑) เป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง
๒) เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานกลางในการจัดทำคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาทาง 

ปกครอง และถ้าเรื่องใดมีมาตรฐานในการประกันสิทธิและเสรีภาพตํ่ากว่ากฎหมายนี้ จะต้องใช้กระบวนการ 
ตามกฎหมายนี้แทน

๓) กำหนดขั้นตอน วิธีการ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองและการขอให้พิจารณา 

คำสั่งทางปกครองใหม่
๔) กำหนดกระบวนการการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง 

(๓) ขอบเขตการบังคับใช้
๑) ใช้บ ังคับในฐานะที่เป็นกฏหมายมาตรฐานกลาง ในกรณีที่เรื่องทางปกครองเรื่องใดเรื่อง 

หนึ่งไม่ได้กำหนดกระบวนการหรือขึ้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ
๒) ใช้กับหน่วยงานของรัฐที'ดำเนินการเรื่อง"ทางปกครอง" กระบวนการที่จะนำไปสู่การมี 

“คำสั่งทางปกครอง”
๓) ผู้ท ี'จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ก ็คือ''เจ้าหน้าที,,'ของหน่วยงานของรัฐที,มี 

อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครอง 
(๔) มิให้บังคับใช้แก่

๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
๒) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
๔) การพ ิจารณ าพ ิพากษาคด ีของศาลและการดำเน ินงานของเจ ้าหน ้าท ีในกระบวนการ 

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
๔) การพ ิจารณาว ิน ิจฉ ัยเร ื่องร ้องท ุกข ์และการส ั่งการตามกฎหมายว ่าด ้วยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
๖) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
๗) การดำเนินงานเกี่ยวกับราซการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซ ึ่งปฏิบัติหน้าที'ทางยุทธการร่วมกับ 

ทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
๘) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
๙) การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา

(๔) วิธีปฏิบัต ิ...



-๖-

(๕) วิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง
หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 

หรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด  ๆ ในทางปกครองตามพระราฃบัญญัตินี้ 
(๖) การพิจารณาทางปกครอง

หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 
(๗) ความแตกต่างระหว่าง “คำสั่งทางปกครอง” กับ “กฎ”

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า “กฎ”หมายความว่า
การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ 
มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น ระหว่าง 
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน 
ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ 
หร ือหน ้าท ี่ของบ ุคคล ไม,ว ่าจะ เป ็น ก าร  
ถาวรหรือช ั่วคราว เซ่น การสั่งการ การ 
อนุญาต การอน ุม ัต ิ การว ิน ิจฉ ัยอ ุทธรณ ์ 
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่ 
หมายความรวมถึงการออกกฎ

พ ระราช กฤษ ฎ ีกา กฎกระทรวง ป ระกาศ 
ก ร ะ ท ร ว ง  ห ้อ บ ัญ ญ ัต ิท ้อ งก ิน  ร ะ เบ ีย บ  
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็น 
การทั่วไป โดยไม,มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก,กรณี 
ใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

(๘) ความหมายของ “ เจ ้าหน้าท ี่”
หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทาง 

ปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยสรุป หากเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่เป ็นการใช้ 
อำนาจทางปกครอง มีผลทำให้สถานภาพทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเกิดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นราย 
กรณี ก็ถึอว่าการกระทำนั้นๆ เป็นคำสั่งทางปกครอง 

(๙) ความหมายของ “คู่กรณ ี”
หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดด้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทาง 

ปกครอง และผู้ซ่ึงได้เช้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผู้น้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผล 
ของคำสั่งทางปกครอง

(๑๐) รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
๑) คำสั่งทางปกครองอาจทำเป็นหนังสือหรือทำด้วยวาจา หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่น 

หากทำด้วยหนังสือจะต้องลงลายมือซื่อของผู้ออกคำสั่งพร้อมวันเดือนปีที่ออกคำสั่ง
๒) ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอ 

ได้กระทำโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ม ีคำสั่งดังกล่าว เจ ้าหน้าท ี่ผ ู้ออกคำสั่งต ้องยืนยัน 
คำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

๓) คำส ั่งทางปกครองท ี,ทำเป ็นหนังส ือ จะต ้องให ้เหต ุผลของการออกคำส ั่งด ้วย โดย 
กฎหมายได้กำหนดสาระสำคัญที่จะต้องแจ้งไปในทางปกครอง

๔) เงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจกำหนดไว้โนคำสั่งทางปกครองด้วยก็ได้แต่ 
ทั้งนี้ต้องมีเท่าที่ทำให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้น

๕) คำส ั่งทางปกครองเป ็นคำส ั่งทางปกครองท ี่อาจอ ุทธรณ ์โต ้แย ้งได ้ ให ้ระบ ุว ิธ ีการยืน 
อุทธรณ์ เจ ้าหน้าท ี่ท ี่ม ีอำนาจรับอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ย ื่นอุทธรณ์ไว้ด ้วย (คำแนะนำของคณะกรรมการวิธี 
ปฏิบัติราชการทางปกครอง)

๖) คำสัง...



๖) คำส ั่งทางปกครองมีผลเม ื่อได ้แจ ้งให ้ผ ู้ร ับคำส ั่งทางปกครองทราบและมีผลอยู่ตลอด 
จนกว่าจะมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น

(๑๑) การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์
๑) หลักการสำคัญของการอุทธรณ์คำส่ังทางปกครอง คือ เป็นการทบทวนการตัดสินใจทางปกครอง 
๒) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ตามมาตรา ๔๔ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ“ เจ้าหน้าที่ผู้ทำ 

คำส ั่งทางปกครอง”โดยให ้ย ืนภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ตนได้ร ับทราบคำสั่งน ั้น ร ูปแบบของอุทธรณ ์ 
กฎหมายกำหนดให้ทำเบ็เนหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างประกอบด้วย

๓) เจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ทำคำส ั่งทางปกครองจะต้องพ ิจารณาอุทธรณ ์ให ้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันได้รับอุทธรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ตามอำนาจหน้าที่ 
ของตนและสามารถพิจารณาทบทวนไต้ทั้งในปีญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง'ความเหมาะสมก็ 
ไต้ โดยอาจพิจารณาไปในทางเพิ่มภาระหรือเพิ่มเงื่อนไขก็ไต้

๔) ถ ้าเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ออกคำส ั่งอ ุทธรณ ์ไม ่เห ็นด ้วยก ับอ ุทธรณ ์ ให ้ส ่งเร ื่องให ้ก ับผ ู้ม ีอำนาจ 
พิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาต่อไปโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากไม่เสร็จทันตามกำหนด 
ระยะเวลาสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไต้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 

(๑๒) การบังคับทางปกครอง
เพื่อให้คู่กรณีปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยขอบด้วยกฎหมายจึงไต้มีการกำหนด 

มาตรการบังคับขึ้น ใบกรณีที่ผ ู้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำ 
คำสั่งทางปกครองอาจใข้มาตรการบังคับเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมาตรการบังคับทางปกครอง แบ่ง 
ออกไต้เป็น ๒ ประเภท

๑) คำสั่งให้ชำระเงิน เข่น สั่งให้ชำระค่าปรับ ชำระค่าธรรมเนียม หากไม่มีการปฏิบัติตาม 
คำสั่งตังกล่าวฝ่ายปกครองอาจใช้มาตรการบังคับโดยการ ยืด อายัดเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อดำเนินการชำระ 
หนี้ตามคำสั่ง แต่ก่อนใช้มาตรการบังคับโดยยึดหรืออายัดทรัพย์ตังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้ซึ่ง 
อยู่ในบังคับชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๒) คำสั่งทางปกครองที่บ ังคับให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เข่น 
สั่งให้ยุต ิการกระทำที่ฝ ่าผ ืเนกฎหมาย สั่งให้รื้อถอนสิงปลูกสร้างที่ร ุกลํ้าสาธารณะ หากมีการฝ่าผืเนคำสั่ง 
ตังกล่าวเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ ตังนี้

๑. เจ ้าห น ้าท ี่เข ้าดำเน ินการเอง เจ ้าหน ้าท ี่หร ือบ ุคคลที่เจ ้าหน ้าท ี่มอบหมายอาจเข ้า 
ดำเนินการตามที่สั่งให้กระทำนั้น และหากมีค่าใช้จ่ายจะต้องซดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปี

๒. กำหนดค่าปรับทางปกครอง (มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๒)) ตามจำนวนที่สมควรแก่ 
เหตุ แต่ไม่เกินวันละ ๔ ๐,๐๐๐ บาท โดยก่อนใช้มาตรการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือน เป็นหนังสือ 
ระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะให้ไซ้ซัดเจน และค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการด้วย

๑.๓ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
(๑) เหตุผลในการตรากฎหมาย

ม ีกฎหมายหลายฉบ ับท ี่เก ี่ยวก ับการอน ุญาตเอกขนต้องขอหลายแห ่ง บางฉบับก็ไม่มีการ 
กำหนดระยะเวลา รายละเอ ียดเอกสารหลักฐานท ี่จำเป ็นท ี่ต ้องใช ้เพ ื่อย ืนประกอบการพ ิจารณาเป ็นการ 
สร้างภาระและอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นขออนุญาต กระทบต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจ ทำให้ 
ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ



-๘-

(๒) จุดประสงค์ในการตรากฎหมาย
๑) กฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตให้ซัดเจน 
๒) จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำร้องขออนุญาตจุดเดียว 
๓) ให้บริการและข้อมูลที่ซ ัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาต
๔) อำนวยความสะดวกประซาขนตามพระราฃกฤษฎีกาๆบริหารบ้านเมืองที่ดี ๒๔๔๖ 

(๓) สาระสำคัญ
๑) บ ังค ับใช้หล ังการประกาศในราชกิจจาบ ุเบกษาแล้ว ๑๘๐ วัน (ประกาศเมือวันท ี่ ๒๒ 

มกราคม ๒๔๔๘) จึงมืผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ยกเว้น การทำศู่ม ืออนุญาต จะต้อง 
เตรียมคู่มือ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๘ และเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘

๒) ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐกับประขาซนแต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ม ืภารกิจ เก ี่ยวกับการออก 
ใบอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนการรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาซญาบัตร 

๓)ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงาน ดังนี้
- รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
- การพ ิจารณาพ ิพากษาคด ีของศาลและการดำเน ินการของเจ ้าหน ้าท ี่ในกระบวนการ 

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
- การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุญาตที่เก ี่ยวช้องกับการปฏิบัติทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ 

การควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกซน
- การดำเนินการกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดที่ได้ตราเป็นพระราซกฤษฤฎีกา 

๔) ผู้จัดทำศู่มือสำหรับประซาขน
ผู้มืหน้าที่'ในการ'จัดทำคู่มือ ได้แก่ ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มือ0านาจในการ อนุญาต หรือ 

ท ี่เร ียกว่า "ผู้อนุญาต,' โดยผู้อนุญาตต้องทำคู,ม ือสำหรับประซาขนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (ภายใน 
วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘)

๔) คู่มือสำหรับประ,ขา'ซน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามืในการยื่นดำขอ
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
- รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ฃออนุญาตต้องยื่นมากับดำขอ

หน ่วยงานของร ัฐอาจจะกำหนดให ้ประซาขนสามารถย ืนดำขออน ุญ าตผ ่านทางส ื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นดำขอด้วยตนเองก็ได้ 

๖) การเผยแพร่ มาตรา ๗ วรรคสอง
- บิ)ดประกาศ'ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นดำขอ
- ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กรณีประซาขนขอสำเนาคู่มือประซาขน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้โดยจะคิด 

ค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ไดีให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู1มือสำหรับประขาขนด้วย
๗) การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)

- ก.พ.ร. มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประซาซน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่

- กรณท...



-๙-

- กรณ ีท ี'เห ็นว่าข ั้นตอนและระยะเวลาท ี,กำหนดดังกล ่าวล ่าช ้าเก ินสมควร ให้เสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแกไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

๘) การรับคำขอ (มาตรา ๘) หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ม ีหน้าที่ในการรับคำขอ
- ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีย่ืนพร้อมคำขอว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที 

* แกไขทันทีในกรณีท่ีทำได้
♦ แภไฃณีได้!นทันทีให้บันทึกความบกพร่องและกำหนดระยะเวลาและลงนามด้ังสองฝ่ายไว้ในบันทึกน้ัน

- กรณีคำขอถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้!ขแล้ว
* เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้
* ปฏิเสธการพิจารณาคำขอโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วน 

ของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่ ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม,อาจอนุญาตได้ ในกรณีนื้!ห้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร

- กรณีท่ีผู้ย่ืนคำขอไม่แก้!ขเพ่ิมเติมคำขอVรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม (มาตรา ๙)
* คืนคำขอให้แก่ผู้ย่ืนคำขอพร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย
4 ผู้ย่ืนคำฃอมีสิทธิอุทธรณ์ได้

๙) ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ม ีหน้าที่ในการรับคำขอ
กรณีความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานเกิดจากความประมาท 

เลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นผลทำให้ไม,อาจอนุญาตได้ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการ 
ตามท่ีเห็นสมควรและให้ผู้อนุญาตดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยไม่ซักช้า

๑๐) การชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต (มาตรา ๑๒)
- กฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และ
- กิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นกิจการหรือดำเนินการที่ต่อเนื่องกัน
- คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน 

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๑๑) ศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคำขออนุญาต

- ศูนย์บริการร่วม (มาตรา ๗ วรรคสี่) การจัดตั้ง
ให ้ส ่วนราชการจัดให ้ม ีศ ูนย์บริการร่วมเพ ื่อร ับคำขอและขี้แจงรายละเอ ียดเก ี่ยวก ับ 

การอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกัน
- ศูนย์รับคำขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) การจัดตั้ง

♦ ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประซาซนให้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต

♦ ให้ศูนย์รับคำฃอมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้!ขเพิ่มเติม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและจะให้มีสาขาชอง 
ศูนย์ประจำกระทรวงหรือประจำจังหวัดด้วยก็ได้

♦ การจัดตั้งศ ูนย์ร ับคำขออนุญาตให้ตราเป ็นพระราชกฤษฎีกา และกำหนดรายซื่อ 
กฎหมายที่จะอยู่ภายใต้การดำเนินการของศูนย์รับคำขอไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย

๑.๔ พระราช...



-๑๐-

๑.๔ พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิความผ ิดท างละเม ิดของเจ ้าหน ้าท ี่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑) เหตุผลในการตรา พ.ร.บ.

๑) การใช้หลักเกณฑ์ใน ป.พ.พ. มุ่งได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและบ่ันทอนขวัญกำลังใจ 
๒) เจ้าหน้าที่ที่อาจกระทำโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย 
๓) หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย 
๔) เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิด 
๔) มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวินัยควบคุมอยู่แล้ว 

(๒)ขอบเขตการบังค ับใช ้ พ.ร.บ.
๑) เวลา : ๑๔ พ.ย. ๒๔๓๙

- ในส่วนกฎหมายสารบัญญัต ิ
- ในส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติ 

๒) หน ่วยงานและเจ ้าหน ้าท ี่
- ส ่วนราชการ
- ร ัฐว ิสาหกิจตามกฎหมายเฉพาะ
- หน่วยงานอื่นตามพระราชกฤษฎีกา 

๓. การกระทำของเจ ้าหน ้าท ี่
- ละเม ิดแก ่บ ุคคลภายนอก
- ละเม ิดแก่หน่วยงานของรัฐ

(๓) ความคุ้มครองที่ พ.ร.บ. ให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่
หน ่วยงานของรัฐต ้องร ับผ ิดต ่อผ ู้เส ียหายในผลแห ่งละเม ิดท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของตนได ้กระทำ 

ใน การป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ ใน ก รณ ีน ี้ผ ู้เส ียห ายอ าจฟ ้อ งห น ่วยงาน ขอ งร ัฐด ังก ล ่าวได ้โด ยตรง แต ่จะฟ ้อง 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ ้าก าร ล ะ เม ิด เก ิด จ าก เจ ้าห น ้าท ี่ซ ึ่ง ไ ม ,ได ้ส ังก ัด ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ แ ห ่งใด  ให ้ถ ือว,า 
กระทรวงการคลังเป ็นหน่วยงานของรัฐท ี่ต ้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

(๔) ว ิธ ีการเย ียวยาความเส ียห ายของผ ู้เส ียห าย
ม าต รา ๘ วรรคห น ึ่ง ในกรณ ีท ี,ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐต ้อ งร ับ ผ ิด ใช ้ค ำส ิน ไห ม ท ด แ ท น  

แก 'ผ ู้เส ียห ายเพ ื่อการละเม ิดของเจ ้าห น ้าท ี่ ให ้ห น ่วยงาน ของร ัฐม ีส ิท ธ ิเร ียกให ้เจ ้าห น ้าท ี่ผ ู้ท ำละเม ิด  
ซดใช้ค ่าส ินไหมทดแทนตังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ ้าเจ ้าหน ้าท ี่ได ้กระทำการน ั้นไปด ้วยความจง 
ใจหรือประมาทเล ินเล ่ออย ่างร ้ายแรง

ส ิทธ ิเร ียกให ้ซดใช ้ค ่าส ินไหมทดแทนตามวรรคหน ึ่งจะม ีได ้เพ ียงใด ให ้คำน ึงถ ึงระด ับ 
ความร ้ายแรงแห ่งการกระทำและความเป ็นธรรมในแต ่ละกรณ ี เป ็นเกณฑ์โดยมิต ้องให ้ใช ้เต ็มจำนวน 
ของความเส ียหายก ็ได ้ (วรรคสอง)

ถ ้าการละเม ิดเก ิดจากความผ ิดหร ือความบกพร่องของหน ่วยงาน ของรัฐหรือระบบการ 
ดำเนินงานส่วนรวม ให้ห ักส่วนแห่งความรับผิดตังกล่าวออกด้วย (วรรคสาม)

(๔) สิทธิเรียกร้องระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
๑) หน่วยงานใช้สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ขดใช้ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ขดใช้ค่า 

สินไหมแก่ผู้เสียหาย (ม.๙)
๒) หน่วยงานเรียกเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดต่อหน่วยงานให้รับผิด (ม.๑๐)

- ๒ ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องซดใช้
- ๑ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

(๖) อาย ุ...



-๑ ๑ -

(๖) อาย ุความ (พ.ร.บ. ละเมิดฯ มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
สิทธิเร ียกร้องค่าส ินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท ี่ท ั้งสองประการตามวรรคหนึ่งให ้ม ีกำหนด 

อาย ุความส องป ีน ับ แต ่ว ัน ท ี,ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ ร ู้ถ ึงก ารล ะ เม ิด แ ล ะร ู้ต ัว เจ ้าห น ้าท ี่ ผ ู้จะพ ึงต ้องใช ้ค ่า 
สินไหมทดแทนและกรณีที,หน ่วยงานของรัฐเห ็นว ่าเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้น ั้นไม ่ต ้องร ับผ ิด แต ่กระทรวงการคลัง 
ตรวจสอบแล้วเห ็นว ่าต ้องร ับผ ิด ให ้ส ิทธ ิเร ียกร้องค ่าส ินไหมทดแทนนั้นม ีกำหนดอายุความหน ึ่งป ีน ับ 
แต่ว ันท ี่หน ่วยงานของรัฐม ีคำส ั่งตามความเห ็นของกระทรวงการคลัง

๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๔๘๐)
(๑) ว ิส ัยท ัศน ์ "ประเทศไทยม ีความม ั่นคง มั่งคั่ง ย ั่งย ืน เป ็นประเทศท ี่พ ัฒนาแล ้ว ด ้วยการ 

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
๑ ) มั่นคง หมายถ ึง ก ารม ีค วาม ม ั่น ค งป ล อ ด ภ ัยจาก ก าร เป ล ี่ยน แ ป ล งท ั้งภ ายใน แ ล ะ  

ภายนอกประเทศในทุกระดับตั้งแต่ป ัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคม รวมไปถึงความมั่งคงในมิติต ่าง  ๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

๒) มั่งคั่ง หมายถ ึง ป ระเท ศไท ยจะต ้องม ีการขยายต ัวของเศรษ ฐก ิจอย ่างต ่อ เน ื่องเพ ื่อ  
ยกระดับให้เป็นกลุ่มประเทศที่มืรายได้สูง ลดความเหลื่อมลํ้าเพ ื่อให้ประซาขนได้รับผลประโยขน์จากการ 
พ ัฒนาอย่างเท ่าเท ียมก ัน นอกจากน ี้ เศรษฐกิจของประเทศจะต้องมืความสามารถในการแข่งขันที่ส ูงขึ้น 
ท ั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

๓) ยั่งยืน หมายถ ึงแผนพ ัฒนาตามกรอบท ีวางไว ้จะต ้องสร้างความเจร ิญท ั้งรายได ้ และ 
ค ุณ ภาพช ีว ิตของประซาซนให ้เพ ิ่มข ึ้นอย ่างต ่อเน ื่อง โดยการเจร ิญ เต ิบ โตท างเศรษฐก ิจจะต ้องไม,ใช้ 
ทร ัพยากรท ี,เก ินพอด ี การผล ิตและการบ ร ิโภคจะต ้องเป ็น ม ิตรก ับ ส ิงแวดล ้อม เพ ื่อให ้ส อดคล ้องก ับ  
กฎระเบียบของประชาคมโลก มุ่งประโยฃน์ส ่วนรวมเพื่อความยั่งยืน ที่สำคัญคือประซาซนทุกภาคส่วน 
จะต้องยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุฃที่ยั่งยืน

(๒) เป้าหมายยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต้องบรรลุเป้าหมายต่างๆ ทุก ๔ ปี เพ่ือติดตามผลพัฒนาประเทศ 
๑ ) เป้าหมาย ๔ ปีแรก : เศรษฐกิจ และส ังคมไทยมีการพ ัฒนาอย่างม ั่นคงและยั่งย ืนโดยใช้ 

ยุทธศาสตร์เซิกรุก
๒) เป ้าหมาย ๑๐ ปี : ระบบเศรษฐกิจเป ็นขาติการค ้า ท ั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริหาร 

รัฐวิสาหกิจ ต้องตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก้าวกระโดด
๓) เป ้าหมาย ๑๔ ปี : ประชากรมีค ุณภาพและมีศ ักยภาพในการพัฒนาประเทศสร้างความ 

เท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
๔) เป ้าหมาย ๒๐ ปี : เศรษฐกิจและส ังคมพ ัฒนาอย่างเป ็นม ิตรก ับส ิงแวดล้อมระบบ 

ราชการมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ดังน้ี 

๑) ด้านความมั่นคง
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓) ด ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑ .๖  แผนพ ัฒนา...



-๑๒-

๑.๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งขาต ิ ฉบับที่ ๑๒
(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
๒)ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
๓)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแช่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน
๖)ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗)ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘)ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙)ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑๐)ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(๒) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๑) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล ี่ยนแปลงต่างๆ ที'ประเทศกำลังประสบอยู่ 
ทำให ้การกำหนดวิส ัยท ัศน ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที, ๑๒ ยังคงม ีความต ่อเน ื่องจากว ิส ัยท ัศน ์แผนพ ัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการชองการวางแผนที่น ้อมนำและประยุกต ์ใช ้หล ักปรัชญาชองเศรษฐกิจ 
พอเพ ียง ย ึดคนเป ็นศ ูนย ์กลางของการพ ัฒ นาอย ่างม ีส ่วนร ่วม การพัฒนาที,ยึดหลักสมดุล ย ั่งย ืน โดย 
วิส ัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนา 
ที่มุ่งสู,การเปล ี่ยนผ ่านประเทศไทยจากประเทศท ี'ม ีรายได ้ปานกลางไปส ู,ประเทศที,มีรายได้ส ูง ม ีความ 
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร ่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิส ัยท ัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่ง 
ค่ัง ย ั่งย ืน” ของประเทศ

๒) เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

- เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต ํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (6 0 ?  ?6โ 68เวเ1:ล) และรายได้ประขาชาติ 

ต่อหัว (ธ ผ ? ?6โ 6ลเว11;3) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๔๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๔๑ บาท 
(๙,๓๒๔ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓ ๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๔๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

- ผลิตภาพการผลิตเพ ิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๔ ต่อปี
- การลงทุนรวมขยายตัวไม,ตํ่ากว่าเฉล ี่ยร ้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน 

ภาคร ัฐไม ่ต ํ่ากว ่าร ้อยละ ๑๐.๐  และการลงท ุน ของภาคเอกขน ขยายต ัวไม1ต าก ว ่า เฉ ล ี่ยร ้อ ยล ะ  ๗.๔ 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม,ตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๒. การพ ัฒนาศักยภาพคนให ้สน ับสบุนการเจริญเต ิบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

- ป ระชาขน ท ุก ข ,ว ง ร ัย ม ีค ว าม ม ั่น ค งท างด ้าน เศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ส ัง ค ม  (5๐๐1๐- 
[ะ๐๐ก๐กา!๐ ร6๐นโ]^) และมีคุณภาพ1ชีวิตที่ดี1ข้ึน

- การศึกษาและการเรียนรู้ได ้ร ับการพัฒนาคุณภาพ
- สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ ื้อต่อการพัฒนาคน

๓. การลด...



-๑๓-

๓. การลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
- การกระจายรายได้ม ีความเท่าเท ียมกันมากขึ้น
- บริการทางสังคมมีค ุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถ ึง

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใข้ 

ประโยขน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพ ิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบ ัต ิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 
- เพ ิม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ เส ร ิม ส ร ้า ง ธ ร ร ม า ภ ิบ า ล ใ น ก า ร บ ร ิห า ร บ ัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของนํ้า 

๔. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
- การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
- ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ม ีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

๑.๗ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ. 
๒๔๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๓

(๑) สาระสำคัญ
๑ ) ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒) "งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและ 

รายจ่ายแสดงในรูป ตัวเลขจำนวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลข 
จำนวนเงิน

๓) "แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตาม 
กฎหมาย ว่าด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

๔) "งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน 
๔) "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตำบล
๖) "สภาท้องถิ่น” หมายความว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลและสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบล
๗)"งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ และ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป ็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภออนุมัติตามที,กำหนดไว้[น 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการ 
โอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณด้วย

๘) "เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที'อยู่ในความรับผิดขอบขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

๙) "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที, ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ของปีถัดไป และให้ใซ้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

๑๐) "เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) งบประมาณ...



-๑๔-

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปี อาจจำแนกเป็น 
๑) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประกอบด้วย 

๑. รายจ่ายงบกลาง
เป็นรายจ่ายที่ อปท. ม ีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงาน 

ต่างๆ เบิกจ่าย มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายจ่ายงบกลาง งบ/หมวด ค่าชำระหน้ีเงินตัน
๑.ง'นกลาง ค่าชำระดอกเบ้ีย

เงินสมทบกองทุนประดันสังคม 
เงิน'ชํวยเหลึอ

๒.บำเหนี้จ/บำนาญ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราซการส่วน
ท้องถํน

๒. รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
- รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย

ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ค. หมวดค่าตอบแทนค่า ใช้สอยและวัสดุ
ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค
จ. หมวดเงินอุดหนุน
ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น

- รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๒) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

อปท.อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไดิโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
(๓) ขั้นตอนการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีขั้นตอน การ 
ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้ 
หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม 
รายงานการเงินและสถิติต่าง  ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประกอบการคำนวณตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณ

๒) เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมรายละเอียดงบประมาณของสำนัก/กอง หรือฝ่ายต่าง  ๆ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย แล้วทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก่ไขงบประมาณในขั้นต้นต่อ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น

๓) เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี 
แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมนำยอดเงินงบประมาณและรายการที่ได้รับอนุมัติขั้นต้นจากผู้บริหาร 
ท้องถ่ินน้ัน จัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

๔) คณะผู้บริหาร...



-๑๕-

๔) คณะผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม และเข้าสู่กระบวนการ การตรากฎหมายท้องถิ่น (เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ/แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนด 
ไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

๔) เมื่องบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่น ผ่านการอนุมัติของผู้ว่าราชการ 
จังหวัด/นายอำเภอ และมีการประกาศใช้แล้ว คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณมีหน้าที่บริหาร 
งบประมาณให้เปีนไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้

(๔) วิธีการจัดทำงบประมาณ
๑ )ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเปีนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจำแนกเป็นงบประมาณ 

รายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโดยได้รับความเห็นขอบจากสภาท้องถิ่น
๓) ตั้งงบประมาณการรายรับรายจ่ายให้ครบทุกหมวด 

๑. หมวดรายรับ 
■ ภาษีอากร
■ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
■ รายได้จากทรัพย์สิน
■ รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิขย์ 
■ เงินอุดหนุน 
■ รายได้เบ็ดเตล็ด 

๒. หมวดรายจ่าย 
■ รายจ่ายงบกลาง 
■ รายจ่ายประจำ 
■ รายจ่ายเพ่ือการลงทุน

๔) การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทำได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ 
ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอจ่ายแก่การใช้จ่าย หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั่งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน 
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงิน 
รายได้ที่เกินยอดรวมทั่งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี

ผ ู้เกี่ยวช้อง วิธีดำเนินการ ระเบียบที่ใข้
กองคลัง - รายงานการคลัง

- สถิติรายรับ/รายจ่าย
- ประมาณการรายรับเสนอต่อ
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณภายในเดือนมิถุนายน

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่า 
ด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ ขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ 
๘, ข้อ ๒๓ สิ้นมิถุนายน

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(ปลัด)

- ตรวจสอบ
- วิเคราะห์สถิติ

ส่วนราซการต่างๆ 
(สำนัก/กอง/ฝ่าย)

- ประมาณการรายจ่ายเสนอต่อเจ้าหน้า 
ที่งบประมาณ โดยใช้แผนพัฒนาเป็น 
แนวทางในการจัดทำร่างงบประมาณภายใน 
เดือน มิถุนายน
- จัดทำร่างงบประมาณของส่วนราชการ 
โดยย ึดแผน พ ัฒ น าเป ็น ห ล ัก เสน อต ่อ  
เจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยใช้แผนพัฒนา

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่า 
ด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ ขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๒๒



-๑ ๖ -

ผู้เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ระเบียบที่ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำร่างงบประมาณ 
ภายใน ๑-๑๕กรกฎาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น -พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบ ประมาณเป็น 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใน ๕ 
วัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(ปลัด)

- รวบรวมจัดทำร่างงบประมาณ รายจ่าย 
ประจำปี
- จัดทำร่างงบประมาณงบประมาณใน 
ระบบ0-น7\5 ภายใน ๕ วัน เสนอให้คณะ 
ผู้บริหารภายในเดือน กรกฎาคม

นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
สภาท้องถิ่น

ผู้ว่าราขการจังหวัด
นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด

๑.๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑) แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม)
หมายถึง การรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมทั้งประเทศ ทำให้ 

เกิดรัฐบาลกลางขึ้น มีอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีลักษณะเด่น คือ กำลังทหาร ตำรวจ /  อำนาจ 
ในการวิน ิจฉ ัยส ั่งการ /  ม ีระบบการบ ังค ับบ ัญชาตามลำด ับช ั้น  /  ร ัฐบาลกลางเป ็นผ ู้กำหนดนโยบาย /  
อำนาจในด้านการต่างประเทศ -  ^ ขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 
กรม หรือส่วนราขการที่มีฐานะเป็นกรม อยู่ในความรับผิดขอบของรัฐบาล ใช้หลักการรวมอำนาจปกครอง 
( 06ก1:โล1เ23ป๐ท )

๒) ระเบียบบริหารราฃการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ)
หมายถึง การบริหารราชการที่ส่วนกลางแบ่งอำนาจบางเรื่องให้กับตัวแทนของตนเองใน 

ส่วนภูมิภาค (ราชการส่วนกลางเป ็นเจ้าของอำนาจ) โดยไม่ขาดจากการบังคับบัญชา ได้แก่ จังหวัด และ 
อำเภอ มีช้าราชการของส่วนกลางเป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม ไปประจำ เป ็นการแบ่งเบาภาระ 
ของส่วนกลาง ใช้หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ( อ606ก1;โลแ2ลบอก )

๓) ระเบ ียบบริหารราฃการส ่วนท ้องก ิน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ 
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

หมายถึง การโอนอำนาจการปกครองจากรัฐบาลกลาง ไปยังท้องกินให้บริหารจัดการเอง 
ภายใต้การกำกับดูแลจากรัฐบาลกลาง หน่วยงานที่ได้รับการกระจายอำนาจต้อง เป็นหน่วยงานที่เป็น
“นิติบุคคล” /  ต้องมีสภาและผู้บริหารท้องถิ่น /  ต้องมีอิสระในการปกครองตนเอง /  ต้องมีงบประมาณของ 
ตนเอง ( จากภาษ ี ) /  มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง  ๆ เซ่น

องศการ...



-๑ ฅเ-

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เม ืองพ ัทยา กรุงเทพมหานคร เป็น 
ลักษณะที่รัฐเปีดโอกาสให้มีการปกครองตนเอง โดยมีการเลือกตั้งขึ้นเองในท้องถิ่นนั้นเพื่อให้มาทำหน้าที่ใน 
การดำเนินกิจการและบริหารท้องถิ่นนั้น  ๆ ใช้หลักการกระจายอำนาจ 

(๒) สาระสำคัญ
๑) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราชการ ให้ตราเป็น “พระราชบัญญัต ิ” การจัดตั้ง 

กรม ซ่ึงไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง -  ^ ให้ระบุ “ไม่สังกัด” ไว้ในพระราชบัญญัติด้วย
๒) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราชการ ตามวรรคหนึ่งที่ไม่มี (ไม่เพิ่ม) การกำหนด 

ตำแห น ่ง/อ ัตราของช ้าราชการล ูกจ ้างเพ ิ่มให ้ตราเป ็น “พระราชกฤษฎีกา”
๓) การเป ล ี่ยน ช ื่อ  ส ่วนราชการ ให ้ตราเป ็น  “พ ระราช ก ฤ ษ ฎ ีก า” กรณ ี ตำแหน่งของ 

ข้าราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุไว้ด้วย
๔) การยุบ ส่วนราชการ ให้งบประมาณรายจ่ายที,เหลืออยู่เป็นอันระงับไป ส่วนทรัพย์สินอื่น 

นั้นให้โอนให้ส่วนราชการอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด โดยความเห็นชอบของ “คณะรัฐมนตรี” “ข้าราชการ 
หรือลูกจ ้าง” ต้องพ้นจากตำแหน่งอันเนื่องจากการยุบส่วนราชการ ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ “ส่วน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ” ประสงค์จะรับโอน ข้าราชการหรือลูกจ้าง ต้องกระทำภายใน ๓๐ 
วัน” นับแต่วันประกาศ “พระราชกฤษฎีกา”

๔) การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการ (ทีเรียกชื่ออื่น 
ที่มีฐานะเป็นกรม) ให้ “รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวง” ให้ออกเป็น “กฎกระทรวง”

๑.๙ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๑) เหตุผลของการมีพระราชกฤษฎีกา

๑) มีการปฏิรูประบบราฃการ โดย พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๔๔ 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓) การบริหารราชการมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ้

(๒) ท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖
๑) พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

๓/ ๑ และ มาตรา ๗๑/ ๑๐ (๔)
๒) มาตรา ๓/ ๑ “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดขอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมชองประขาซน การเปีดเผย 
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

๓) มาตรา ๗๑/ ๑๐ (๔) ให้ ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการจัดให้มีพระราชกฤษฎีกา 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๓) เป้าหมายสำคัญของพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๖)
๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
๒) เกิดผลสัมฤทธี้ต่อภารกิจของรัฐ
๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
๔) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
๖) ประซาขนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ

(๔) การบริหาร...



(๔) การบริหารราซการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประขาขน(หมวด ๒ มาตรา ๗) วัตถุประสงค์ 
๑) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีฃองประซาขน 
๒) ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม 
๓) ประโยฃน์สูงสุดของประเทศ

(๔) แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยฃน์สุขของประขาซน(มาตรา ๘)
๑) การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราซการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตาม มาตรา ๗ 

และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
๒) การปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประซาซน
๓) ก่อนเริ่มดำเนินการ ต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วน กำหนด 

ขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประขาซน ต้องดำเนินการรับฟ้งความคิดเห็น 
ของประซาซน หรือขี้แจงทำความเข้าใจ

๔) ต ้องคอยร ับฟ ังความค ิดเห ็น และความพ ึงพอใจของสังคม โดยรวมและประซาขน
ผู้รับบริการ

๔) ในกรณีที่เก ิดป็ญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราซการดำเนินการ แก่ไข 
ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว กรณีปัญหาเกิดจากส่วนราซการอื่นให้ส่วนราซการแจ้งให้ส ่วนราซการที่ 
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการแก่ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย

(๖) การบริหารราฃการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ (หมวด ๔) 
ส่วนราขการต้องดำเนินการ ดังนี้ (มาตรา ๒๐)

๑) กำหนดเปัาหมาย 
๒) แผนการทำงาน
๓) ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
๔) งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ
๔) ต้องเผยแพร่ให้ข้าราขการและประซาซนทราบทั่วกันด้วย

๑ .๑ ๐  พระราชบัญญัต ิจ ัดการจัดซ ื้อจ ัดจ้างและการบริหารพ ัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
(๑) สาระสำคัญ

๑) พระราชบ ัญญ ัต ิฯ ใช ้บ ังค ับเม ื่อพ ันกาหนด ๑๘๐วัน นับแต1ว ันประกาศในราชก ิจจา
นุเบกษา

๒) ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด  ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง 
พระราชบัญญัตินี้

(๒) นิยาม (มาตรา ๔)
๑) “ การจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซื่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 

เข ่าแลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๒) “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท ี่ปรึกษาและงานจ้าง 

ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓) “สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง 

งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
๔) “งานบริการ...
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๔) “งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและ 
การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิฃย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง 
การจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ของรัฐ งานจ้างท ี่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวล 
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

๔ )“งานก่อสร้าง” หมายความว่างานก ่อสรางอาคาร‘'งานก่อสร้างสาธารณ ูปโภคหรือส ิ่ง 
ปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่ม ีล ักษณะทำนองเดียวกัน 
ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่ 
มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

๖) “ราคาก ลาง” หมายความว ่า ราคาเพ ื่อใช ้เป ็นฐานสำหรับเปรียบเท ียบราคาท ี,ผู้ยืน
ข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๑. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๒. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
๓. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
๔. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
๔. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๖. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคา 
ตาม (๒) หรือ (๓) ให ้ใช ้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึง 
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๔) 
หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๔) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

๗)“ เง ินงบประมาณ” หมายความว่า เง ินงบประมาณตามกฎหมายว ่าด ้วยงบประมาณ 
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงาน 
ของรัฐ ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม 
กฎหมาย และเง ิน  ภ าษ ีอ ากร ค ่าธรรมเน ียม  หรือผลประโยชน ์อ ื่นใดท ี,ตก เป ็น รายได ้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที,ราชการส ่วนท ้องฎ ่นม ีอำนาจเร ียกเก ็บตามกฎหมาย และให้หมายความ 
รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘)“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราขการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน 
ท้องถิ่น ร ัฐว ิสาหกิจตามกฎหมายว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณ องค์การมหาซน องค์กรอิสระ องค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของ 
รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๓) มาตรา ๘ หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๑) ค ุ้มคำ โด ยพ ัส ด ุท ีจ ้ด ซ ื้อ จ ้ด จ ้างต ้อ งม ีค ุณ ภ าพ ห ร ือ ค ุณ ล 'ก ษ ณ ะท ีต อ บ ส น อ ง 

วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที,เหมาะสม 
และชัดเจน

๒ )โปร่งใส...
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๒) โปร่งใส โดยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริห ารพ ัสด ุต ้องกระทำโดยเป ิด เผย เปิด 
โอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ม ีระยะเวลาที่ 
เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต ้องม ีการวางแผนการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการ 
บริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่ 
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธี้ฃองการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๔) ตรวจสอบไต้โดยม ีการเก ็บข้อม ูลการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสดุอย่างเป ็น 
ระบบ เพื่อประโยขน์ในการตรวจสอบ

(๔) มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะ
๑) ห้ามกำหนดใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
๒) เว้นแต่มียี่ห้อเดียว หรือต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ให้ระบุยี่ห้อนั้นไต้ 

(๔) มาตรา ๑๐ การเปิดเผยข้อเสนอ
๑) ห้ามเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ต่อผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
๒) ส่วนที่เป็นสาระสาคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิค 
๓) ที่อาจก่อให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบ 

เว้นแต่เปิดเผยต,อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย 
(๖) มาตรา ๑๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ 
เว้นแต่
๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใข้ในราขการลับ 
๒) กรณ ีท ี'ม ีวงเง ิน ใน การจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตามท ีกำห น ดใน กฎกระท รวงห ร ือม ีความ  

จำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
๓) กรณีที'เป็นงานจ้างที'ปรึกษาที'มีวงเงินค่าจ้างตามที'กำหนดในกฎกระทรวงหรือที'มี 

ความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
๔) กรณีที'เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที'มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่ 

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
(๗) มาตรา ๑๓ การมีส่วนได้เสีย

ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยี่นข้อเสนอ หรือคู'สัญญาในงานนั้น 
ถ้ามีส่วนไต้เสียแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

(๘) หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
มาตรา ๑๙ นโยบายในการป้องกันการทุจริต ผู้ประกอบการที'จะเข้ายื่นข้อเสนอใน 

ประเภทหรือมีวงเงินที' ค.ป.ท.ประกาศกำหนดต้องจัดทำนโยบายและแนวทางในการป้องกันการทุจริต 
(๙) หมวด ๓ คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการจำนวน ๔ คณะดังนี้

๑) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๒) คณะกรรมการวินิจฉัยป้ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
๔) คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
๔) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

(๑๐) หมวด...



(๑๐) หมวด ๔ องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให ้กรมบ ัญซีกลางม ีหน ้าท ี่ในการด ูแลและพ ัฒนาระบบการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างผ ่านระบ,บ 

อิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างในระบบเครือข ่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณขนสามารถเข้าตรวจดูใด้ 

(๑๑) หมวด ๙ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
๑ )ให้คณะกรรมการราคากลางกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ก่อสร้าง
๒) สำหรับการขึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการพัสดุอ ื่นให ้เป ็นไปตามที่คณะกรรมการ

ราคากลางเห็นสมควร
๓) ให ้กรมบัญชีกลางประกาศรายชีอผู้ประกอบการที่ข ึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ
๙) ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐ 

ไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอีก
(๑๒) หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง มี ๓ วิธี ดังนี้ 
๑) วิธีประกาศเชิญซวน

การท ี่หน ่วยงานของรัฐเช ิญซวนผู้ประกอบการท ั่วไปท ี่ม ี ค ุณสมบัต ิตรงตาม 
เง ื่อนไขท ี่หน ่วยงานของรัฐกำหนดให ้เข ้าย ืนข ้อเสนอ การซ ื้อหร ือจ ้างโดยว ิธ ีประกาศเช ิญ ขวนท ั่วไป 
กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

๑. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (6-๓3โ๒*) คือ การซ ื้อหรือจ ้างท ี่ม ีรายละเอ ียด 
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดไวิในระบบ 
ข้อมูลสินค้า (6-03*3๒3)

๒. วิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ (อ-เวเปฝเกฐ) คือ การซื้อหรือจ้างครั้ง 
หน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๙ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท โดยเป ็นการซ ื้อหรือจ้างท ี่ม ีรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุที่มีความซับซ้อน ม ีเทคน ิคเฉพาะ หรือเป็น สินค้าหรืองานบริการที่ไม,ได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูล 
สินค้า (6-03*3๒3)

๓.วิธีสอบราคา คือ การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ 
เกิน ๙ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ให ้ กระทำไค ้กรณ ีท ี่พ ื้นท ี่ม ีฃ ้อจำก ัดในการใช ้ส ัญญ าณ อินเตอร์เน ็ต หรือ
ผ ู้ป ระกอบ การใน พ ื้น ท ี่ย ังไม,ส าม าร ถ เส น อ ราค า ด ้วยว ิธ ีต ล าด อ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ห ร ือ ป ระ ก ว ด ราค า 
อิเล็กทรอนิกส์ไค้

๒) วิธีคัดเลือก
การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวน เฉพาะผู้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบัติตรงตาม 

เงื่อนไขที,หน ่วยงานของรัฐกำหนด ซึ่งต้องไม,น ้อยกว ่าสามรายให ้เช ้าย ืน ข ้อ เสน อ เว ้นแต่ในงานนั้นมี 
ผู้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย 

๓) วิธ ีเฉพาะเจาะจง
การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวนผู้ประกอบการที่ม ีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข 

ท ี่หน ่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให ้ เช ้าย ืนข้อเสนอ หร ือให ้เข ้ามาเจรจาต ่อรองราคา รวมทั่ง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑ .๑ ๑  ระเปยบ...



-เอเอ-

๑ .๑ ๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก ็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗

(๑) มีผลใช้บังคับ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ มีผลใช้บังคับ 
วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๔๔๙

(๒) ข้อ ๔ กำหนดว่า ในกรณีที่ อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ขอทำความตกลงกับ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการปฏิบัติ (โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราขการจังหวัด)

(๓) การรับเงิน
๑) เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธี้ ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ฯทั้งสิ้น 
๒) การรับเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

๓) เมื่อรับเงินแล้วให้บันทึกในสมุดเงินสดภายในวันที่รับเงินหากรับเงินภายหลังปิดบัญขี 
ให้บันทึกรับในวันนั้นเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย

๔) ข้อ ๗ เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธึ๋ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ เว้นแต่
- มีระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- จัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราว
- เงินรายได้ที่ อปท. จัดหาเป็นครั้งคราวถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีเงิน 

เหลือจ่าย หรือ หมดความจำเป็นให้นำส่งเป็นรายได้ของ อปท.
(๔) การจ่ายเงิน

๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีลืทธิทุกรายการต้องมีหลักฐานการจ่าย
๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็น เช็ค หรือจัดทำใบถอนเงินฝากธนาคาร 

เพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงิน
๓) การเขียนเช็คสั่งจ่ายหัวหน้าหน่วยงานคลัง กรณีท ี่ม ีการจ่ายเงิน ทีม-วงเงินต่ําก'ว,าสอง 

พันบาท เข่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่านํ้าค่าไฟ เป็นต้น
(๔) เงินสะสม

๑) ทุกสิ้นปีเมื่อปิดบัญขีรายรับ รายจ ่าย แล้ว ให้กันเงินสะสม ไว้ ๒๔ 96 เพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม (ข้อ ๘๗)

๒) อปท.สามารถใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ คังนี้
๑. กรณีที่ยอดเงินสะสม มีเหลือไม,เพ ียงพอต่อการบริหาร ต้องขอความเห็นขอบจาก 

สภาท้องถิ่นและขออนุมัติจาก ผวจ.
๒.ป ีใดม ียอดเง ินท ุนสำรองเงินสะสมเก ินร้อยละ๒๔ ของงบประมาณประจำปีน ั้น 

สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไข ข้อ ๘๙
๓) ข้อ ๘๘ งบประมาณประจำปีมีผลบังคับใช้แล้ว ในระยะ ๓ เดือนแรกรายได้ยังไม่ได้เช้า 

มาหรือมีไม่เพียงพอ
- สามารถเบิกจ่ายได้ท ุกหมวด ท ุกรายการ โดยเบ ิกจ่ายล่วงลํ้าเง ินสะสมได้ และ 

บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายปกติ
(หากเลยระยะเวลา ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณแล้ว รายได้ ยังไม,เช้าหรือมีไม่ 

เพียงพอให้ อปท.ปฏิบัติตาม นส.มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙ ลว.๘ ม.ค.๔๒ เรื่อง การทดรองจ่ายเงินสะสม)
- กรณีท ี่เป ็นรายจ่ายที่จ ่ายจากเงินอุดหนุนที่ร ัฐบาลระบุว ัตถุประสงค์ ได้รับแจ้งยอด 

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้รับโอนเงิน ให้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปก่อน(ยกเว้นงบลงทุน)

๔) การจ ่าย...



๔) การจ่ายขาดเงินสะสม ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ 
จ่ายเงินให้ซัดเจน และคำนึงถึงประโยชน์ของประขาซนและห้องถิ่นที่จะได้รับ (ข้อ ๘๙ ) ดังต่อไปนี้

- เฉพ าะก ิจการท ี,อย ู่ในอำนาจหน ้าท ี,ของ อปท. ท ี่เป ็น ก ิจการท ี,ประซาซนได้รับ 
ประโยขน์โดยตรง เพ ื่อแก ิใขป ัญหาความเด ือดร้อนของประซาซน หรือห้องถิ่นที่ขาดโอกาสที่จะได้รับ 
การพัฒนา เกี่ยวกับ

* ด้านการบริการขุมขนและสังคมของประซาซนในพื้นที่
* กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท.
* กิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประซาขน ทั้งน้ี ต้อง อยู่ในแผนพัฒนาของ อปท.
* ซ ึ่งหากเป ็นโครงการเพ ื่อการลงท ุน เซ่น คำก ่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือ 

โครงการที่ใข้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาดำเนินการ
๑.ตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอน 

งบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก
๒.กรณีตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณแล้วไม1เพ ียงพอก็อาจ ใข ้จ ่ายจาก

เงินสะสมมาสมทบได้
๓. หาก อปท. เห ็นว ่าโครงการด ังกล ่าวมคีวามจำเป ็นเร่งด ่วนในการบำบัด 

ความเดือดร้อน ขของประขาขนหรือการบริการขุมซนและสังคมของประซาซน ในพื้นที่ และไม่อาจรอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้

- ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีกัดไป
- หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเงินสะสมจำนวนดังกล่าวนั้นต้องพับไป

๕) ข้อ ๙๐  งบประมาณ ประกาศใช ้บ ังค ับแล ้ว ม ีงบประมาณไม'เพ ียงพอหรือไม'ได้ต ั้ง 
งบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติผู้บริหารห้องถิ่น กรณีดังนี้

- รับ โอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน (ไม่รวมบรรจุใหม่)
- เบิกเงินให้ผู้บริหารห้องถิ่นฯ พนักงานห้องถิ่น (รวมลูกจ้างด้วย) ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม 

กม.ว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. ในระหว่างปีงบประมาณ

๒. สรุปแนวคิด หลักการ องค์ความรู้สำหรับการนำไปพัฒนาห้องถ่ินสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
๒.๑ แนวคิด รพ 0 7  ก31 5̂15

(๑) หลักการ
หลักการสำคัญของ รพ07 ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ 

สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ รพ07  จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (รเณลป๐ท ลกล1̂ 515) ซึ่งเป ็นการวิเคราะห์จ ุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (ร ู้เรา) รู้จัก 
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ซัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห ์ป ัจจัยต ่าง  ๆ ทั้งภายนอกและ 
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ท้ังส่ิง 
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อ 
องค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง  ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ 
อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่ 
เหมาะสมต่อไป

-๒๓-

(๒) ประโยชน์...



-๒๔-

(๒) ประโยขน์ฃองการวิเคราะห์ รพ07
วิเคราะห์ รพ0 7  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง  ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึง 

ป้จจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เช้าใจได้ว่ามือิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งของ 
องค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น 
คุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาส 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการ 
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ รพ07  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การ 
กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

(๓) ข้ันตอน /  วิธีการดำเนินการทำ รพ07  /\กล17515
๑) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

การประเม ิน สภาพ แวดล ้อมภายใน องค ์กร จะ เก ี่ยวก ับ ก ารว ิเค ราะห ์แ ล ะพ ิจารณ า 
ท ร ัพ ยากรและความสามารถภายใน องค ์กร ทุก  ๆ ด ้าน เพ ื่อท ี่จะระบ ุจ ุดแข ็งและจ ุดอ ่อนขององค ์กร 
แหล่งท ี่มาเบ ื้องต ้นของข้อม ูลเพ ื่อการประเม ินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ ื่อ การบริหารที่ 
ครอบคลุมท ุกด ้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบ ียบ วิธ ีปฏ ิบ ัต ิงาน บรรยากาศในการทำงานและ 
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดำเน ินงานทีผ ่านมาของ 
องค์กรเพื่อที่จะเช้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย

- จุดแข็งขององค์กร (5-51:โ6กเาร) เป็นการวิเคราะห์ปิจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ 
ภายในองค์กรนั้นเองว่าป้จจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน่ามาใซใน 
การพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร

- จุดอ่อนขององค์กร (พ-พ6ฝ็ท65565) เป็นการวิเคราะห์ ป้จจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่ 
อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น  ๆ เองว่าป้จจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ 
ขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

๒) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค 

ทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่ 
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประขาขน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ 
ของประซาขน ลักษณะขุมขน ฃนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทาง 
การเมือง เช่น พระราฃบัญญัติ พระราขกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง 
กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (0-0|ว|ว๐โ1:นก1ป65) เป็นการวิเคราะห์ว่าป้จจัยภายนอกองค์กร 
ป้จจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยขน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับมหา 
ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยช้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้

- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (7-71าX631:5) เป็นการวิเคราะห์ว่าป้จจัยภายนอกองค์กรป้จจัย 
ใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร 
จำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มื ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้

๓) ระบุสถาน...



-๒๔-

๓) ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ 

ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อน 
ภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร กำลังเผชิญสถานการณ์เข่นใดและ 
ภายใต้สถานการณ์ เข่นนั้น องค์กรควรจะทำอย่างไร โดยท่ัวไป ในการวิเคราะห์ รผ(ว7  ดังกล่าวนี้ องค์กร จะ 
อยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบดังนี้

- สถานการณ์ที่ ๑ (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เปีนสถานการณ์ที่พ ื่งปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังน้ัน ผู้บริหารขององค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (ล55โ655เห6 - 
ร{โล1โล̂ ) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใข้และฉกฉวยโอกาสต่าง  ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยฃนํอย่างเต็มท่ี

- สถานการณ์ที่ ๒ (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ส ุด 
เน ื่องจากองค์กรกำลังเผชิญอยู่ก ับอ ุปสรรคจากภายนอกและมีป ัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น 
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (ถ๒(6ก5เห6 ร-เโโลไ:ร^) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย 
อุปสรรค ต่าง  ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทำให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด

- สถานการณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ 
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ต ิดขัดอยู่ตรงที่ม ีป ัญหาอุปสรรคที่เป ็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเข ่นก ัน ดังนั้น 
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว ({บโกลโอนก(วิ-๐ก่อถ16(วิ ร-เโโล1:657) เพื่อจัดหรือแกํไขจุดอ่อนภายในต่าง  ๆ ให้ 
พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง  ๆ ที่เปิดให้

- สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่ 
เอ ื้ออำนวยต่อการดำเน ินงาน แต่ต ัวองค์กรมีข ้อได้เปรียบที่เป ็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ 
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ 
(|วิ1ห6โร!ที03ที๐ก รบโล1โ6ฐ)สุ เพื่อใข้ประโยฃน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น  ๆ แทน

(๔) ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ ร ผ 0 7  มีดังนี้
๑) ควรว ิเคราะห ์แยกแยะควรทำอย ่างล ึกข ึ้ง เพ ื่อให ้ได ้ป ัจจ ัยท ี่ม ีความสำคัญจริง  ๆ เป็น 

สาเหตุหลัก  ๆ ของปัญหาที,แท้จริง กล่าวคือ เป ็นปัจจัยท ี,ม ีประโยซนํไนการนำไปกำหนดเป็นนโยบาย 
ตลอดจนสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ ที'จะทำให้องค์การ/ขุมซนบรรลุเปัาหมายที'เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย
(โ65นแ) ได้จริง

๒) การกำหนดปัจจัยต่าง  ๆ ไม่ควรกำหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่าง  ๆ ไม,ว่าจะ 
เป็น จุดอ่อน (ฬ) หรือ จุดแข็ง (ร) หรือ โอกาส (0) หรือ อุปสรรค (7) ให้มีความหมายคาบเกี่ยวกัน จำเป็น 
อย่างยิ่งที'จะต้องตัดสินใจ และขี้ข ัดว่าปัจจัยที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด ทั้งน ี้เพราะปัจจัยท ี่อยู่ 
ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป 

(๔) ข้อดี -  ข้อเสีย ของการทำ ร ผ 0 7  /\ท31/515

ข้อดี ข้อเสีย
การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย  ๆ ทาง โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลท่ีนำมาใข้ 

วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจใน 
ความรู้พื้นฐาน'ของเทคนิค รผ07 ของผู้วิเคราะห์

การกำหนดความสำคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ ต้องทบทวน รผ07 เป็นระยะ  ๆ เพื่อตรวจสอบ 
สภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่าง  ๆ ที่นำมาใช้เป็น 
ข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปแล้วหรือไม่



-๒๖-

ช้อดี ข้อเสีย
การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น
การวิเคราะห์และแก้ป้ญหาในการดำเนินการ
การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
การสร้างกระบวนการเรียนรูใหม่

(๖) แนวคิดในการใช้การวิเคราะห์ รพ0 7  /\กลเ^รเร สำหรับการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ธ/เแX 0 8 0 บ 0  ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งหมายรวมถึงทั้งเขตหมู่บ้าน ตำบล 
และขุมขนสำหรับเทศบาลว่ามีจุดแข็งอย่างไร 
ในท้องถิ่นของตนเองมีจุดเด่นในเรื่องอะไร 
สภาพพื้นที่ทำให้เกิดจุดเด่นหรือไม่ ประซาขน 
ในห้องถิ่นมีจุดเด่นอย่างไร

๒.ห้องถ่ินของตนเองมีจุดด้อยที่เกิดจาก 
ห้องถ่ินอย่างไร จุดด้อยเกิดขึ้นเพราะสภาพ 
ทางภูมิศาสตร์ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
หรือไม่หรือเป็นเพราะว่าเกิดจากผู้บริหาร 
ห้องถ่ินและช้าราขการห้องถิ่นทำให้เกิด

๒.๒ การบริหารแบบ 8 0 0 0 0  ( 8 0 0
(๑) หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา

แอกก่ 8ล7๐!. มีขีวิตอยู่ในฃ่วง ปี ค.ศ. ๑๘๔๑-๑๙๒๖ เป็นซาวฝรั่งเศส นักเศรษฐศาสตร์และนัก 
ทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนวใหม่ (กอ๐๐๒551031 อ๐๐ก๐๓ เอ) ค.ศ. ๑๘๖๐ เมื่อเขาจบการศึกษาอายุได้ ๑๙ ปี เขาได้ 
เช้าทำงานที่บริษัทเหมืองแร่ขื่อ 0๐ ๓ เวลฐทเอ ปอ 0๐ ๓ ๓ อก!:กฺ/-8๐นโ๐!าล๓!วอลน-!วอ๐ล2อพ่แ6 ได้ไต่เด้าสู่ 
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้อำนวยการในฃ่วงปี ค.ศ. ๑๘๘๘-๑๙๑๘ เขาได้เขียนหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 
๑๙๑๖ ข่ือ /\๐!๓เกเร!:โล!:!๐ก เกอ!บร!:ท่อแอ 68 ฐอ่กอ์โล!.อ หรือ หลักการบริหารอุตสาหกรรม

(๒) เฮนร่ื ฟาโยล (แอทท่ 8ล7๐0 ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้คน 
จำนวนมากๆ ในการทำงานแล ้วละก ็ห ัวใจของการบริหารจ ัดการเพ ื่อให ้งานสำเร ็จตามเป ็าหมายน ั้น  มี 
องค์ประกอบด้วยกัน ๔ ปีจจัย เรียกว่า 8 0 0 0 0  มีดังนี้

๑) การวางแผน (81ลกกเก5) : การวางแผน
การกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ด้นจนจบ ให้ครอบคลุม 

ทุกกระบวนการ เป็นแนวทางที่วางไว้สำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งการวางแผนนี้จะเกิดขึ้นจากวัลัยทัศน์ 
บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการการ 
ทำงานและเป้าหมายที่จะต้องบรรลุสู่ความสำเร็จ

๒) การจัดองค์การ (0โฐลกเ2เกฐ) : การจัดองค์กร
การกำหนดตำแหน ่งงาน ภาระ หน้าท ี่ ความร ับผ ิดขอบ ตลอดจนจำนวนคน ให้ 

ครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจัดลำดับ 
การบริหารและสั่งการด้วย หากองค์กรมีการจัดการองค์กรที่เป็นระบบระเบียบ แบ่งงานซัดเจน ไม่พับซ้อน 
มีหน้าท่ีครบ มีปริมาณคนพอกับที่ต้องการ ก็ย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสำเร็จท่ีสูง 

๓) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (0๐ ๓ ๓ ลท๐แกฐ) : การบังคับบัญชาสั่งการ
การจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการทำงานนั้นจะทำให้เราเห็นสายบังคับบัญชาที่ 

ซัดเจน เห็นลำดับความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ เพราะการทำงานหมู่มากจำเป็นต้องมี
ผู้บังคับ...



-๒๗-

ผู้บังคับบัญฃาเพื่อให้การ•ทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจน 
สอดส่องป้ญหาเพื่อหาทางแก่ไขให้ไวที'สุด ฃ้อดีในการมีอำนาจสั่งการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการตัดสินใจ 
อย่างทันท่วงที ผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจจะต้องสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และตัดสินใจได้ 
เฉียบขาด ว่องไว ตลอดจนมีความรับผิดขอบในการตัดสินใจของตนด้วย และผู้บังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่ 
จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามท่ีเกิดวิกฤติ 

๔) การประสานงาน ((1๐๐โ0แก3ปกฐ) : การประสานงาน
หมายถ ึงภาระหน้าท ี่ในการเช ื่อมโยงงานตลอดจนการปฏิบ ัต ิการท ุกอย่างรวมไปถึง 

กำลังคนที่หน่วยให้ทำงานเข้ากันให้ได้ กำกับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อำนวยให้เกิดการทำงานทีราบรื่น 
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่วางไว้ ทุกอย่างหากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้ เมื่อ 
มีการแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนซัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการทำงานที่ 
ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนต้องทำงานสอดประสานกันเพื่อผลสำเร็จเดียวกันนั่นเอง 
การประสานงานทีด ีน ั้นจำเป ็นจะต้องมีในทุกระดับ ต ั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างาบต่อลูกน้อง 
แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน 

๔) การควบคุม (0๐ท8โ๐แเกฐ) : การควบคุม
การควบคุมในที่น ี้หมายถึงการกำกับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไป 

ตามแผนท ี่วางไว ้ ประครองการดำเน ินงานให ้เป ็นไปตามกรอบท ี'กำหนด ท ั้งใน เร ืองของกรอบเวลา 
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิการ ขั้นตอนการทำงาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให ้เก ิดความราบรื่น การ 
ควบค ุมน ี้ย ังรวมไปถ ึงการบร ิหารท ี่ไมใช ่ทร ัพยากรบ ุคคลอ ีกด ้วย แต ่รวมถ ึงทร ัพยากรท ี'เป ็นว ัตฤด ีบ 
เคร ื่องจ ักร ผลผลิตท ี'ได ้ ตลอดจน งบ ป ระม าณ ใน การดำเน ิน งาน ท ั้งห ม ดด ้วย เพ ือให ้การท ำงาน ม ี 
ประสิทธิภาพที่สุด

(๓) การนำไปใฃ้
ทฤษฎีการบริหารของ 8ล7๐( ยอมรับองค์กรที่เป็นทางการ โดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งงานกัน 

ทำ (5เว6๐3แ2381๐ก) และเน้นถึงความสำคัญที่ว่าอำนาจหน้าที่และความรับผิดขอบต้องเท่ากัน โดย 83^๐1 
ระบ ุเป ้าหมายที่สำคัญขององค์การ คือ ความเป ็นระเบ ียบ ความมั่นคง ความคิดริเร ิ่ม และความสามัคคี 
นักทฤษฎีการบริหารจะต้องเป็นนักปฏิบัติอย่างแห้จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนักทฤษฎีระบบองค์การขนาด 
ใหญ่แล้ว สิ่งที่พวกเขาสนใจและให้ความสำคัญ คือ หลักการและแนวคิดสำหรับการประสบความสำเร็จของ 
องค์การซึ่งเป็นทางการ

(๔) การนำไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น รูปแบบการบริหารงาน ๔ ขั้นตอน คือ
๑) การวางแผน (81ลกทเกฐ) หมายถึง การศึกษางานในอนาคต เละการจัดการวางแผนเพื่อปฏิบัติ 
๒) การจัดการองค์การ (อโฐลก12เกฐ) หมายถึงการรวบรวมวัสดุเครื่องมือ และกำลังคนเล้ว 

จัดแบ่งงาน ทั้งวัสดุและกำลังคนออกไปตามหน้าที่ของงาน
๓) การบังคับบัญขา (0๐ ๓ ๓ 3ก๐แกฐ) หมายถึง การสั่งการให้บุดคลในหน่วยงานปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้หมายของงาน
๔) การประสานงาน (0๐โปเท81กฐ) หมายถึง การประสานกิจการทุกอย่างให้ดำเนินไปได้ 

อย่างประสานสัมพันธ์กันโดยตลอด
๔) การควบคุม(0๐ ก8โ๐พกฐ) หมายถึง การบังคับให้งานทุกอย่างดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ 

ระเบียบเบบแผน หรือตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้

(๔) ข้อดและ...
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(๔) ฃ้อดีและ'ข้อเสีย'ของ 0 0 ปปป
ช้อดีของ ข้อเสียของ 00(ะ00

องค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากที่ม ืการปรับปรุง 
กระบวนการบริหาร

มุ่งเน ้นผู้ปฏิบ ัต ิงานในระดับผู้บ ังคับบัญชาเป็นส่วน 
ใหญ่

องค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากที่ม ืการปรับปรุง 
กระบวนการบริหาร
สามารถน่ามาใช้ในการบริหารงานวิขาการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

๒.๓ ? อ0 ^  วงจรการควบคุมคุณภาพ
(๑) หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา

00(1^ หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: 0 6 ๓ เก5 อ/(ะ๒) หรือวงจรขูฮาร์ต (ร1า6ผเาลบ: 
อ/(ะ๒) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ

ความหมายของ 0 0 ป/\ 0 0 0 \  คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท 
(ผลแ6โ รเา6ผเาลบ:) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น 
เมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง ( ผ .ผ ผ ล โช ร 0 6 ๓ เทฐ) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพรให้เป็นเครื่องมือ 
สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้คืยิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปีญหาอุปสรรคใน 
แต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกซื่อว่า “วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิด 
ในการใช้วงจร ?0ป/\ นั้นสามารถน่ามาใข้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่ว 
โลก 00ป/\ เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ ๔ คำคือ

๑) ก(ลก (วางแผน) 01ลก หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง 
การกำหนดหัวช้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปีญหาที่เก ิดขึ้นจาก 
การปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 01ลท การจัด 
อ ันดับความสำคัญของ เป ้าห มาย กำหนดการดำเน ินงาน กำห น ดระยะเวลาการดำเน ิน งาน  กำหนด 
ผู้รับผิดขอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม 
ความเหมาะสมของลักษณะ การดำเน ินงาน การวางแผนยังช ่วยให ้เราสามารถคาดการณ ์ล ี่งท ี่เก ิดขึ้นใน 
อนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

๒) 0๐ (ปฏิบัติตามแผน) 0๐ หมายถึง การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมี 
โครงสร้างรองรับ การดำเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซึ่งคณะเราก็มืการจัดตั้งไว้อยู่ 
แล้ว จะต้องมืวิธีการดำเนินการ

๓) ปเา6(± (ตรวจสอบการปฏิบ ัติตามแผน) ปเา6(± หมายถึง การประเมินแผน อาจ 
ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการ 
ประเม ินผลของ การดำเน ินงานตามแผนที่ได ้ต ั้งไว ้ โดยในการประเม ินด ังกล ่าวสามารถทำได ้เอง โดย 
คณ ะกรรมการท ี่ร ับผ ิดขอบแผนการดำเน ินงานน ั้น   ๆ ซ ึ่งเป ็นล ักษณ ะของการประเม ินตนเอง โดยไม่ 
จำเป ็นต ้องต ั้งคณะกรรมการ อ ีกขุดมาประเมินแผน หรือไม,จำเป ็นต ้องคิดเครื่องม ือหรือแบบประเม ินที่ 
ยุ่งยากซับช้อน

๔) /\(บ (ปรับปรุงแก้ไข) /\ช: หมายถึง การน่าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การ 
น่าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามืโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ 
คือยู่แล้วให้คืย่ิงข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการในปีต่อไป

(๒) ประโยชน์...
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(๒) ประโยซน่ฃอง โ5อ(โ/\
๑ .เพื่อป้องกัน ๒.เพื่อแก้ไขปัญหา ๓.เพื่อปรับปรุง

การนำวงจร เ เ̂ว(โ/\ ไปใช้ ทำให้ผู้ 
ปฏิบัตมิีการวางแผน การวางแผน 
ที่ดิซ่วยป้องกันป้ญหาที่ไม่ควรเกิด 
ข่วยลดความสับสนในการทำงาน 
ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อย 
เกินความพอดีลดความสูญเสียใน 
รูปแบบต่างๆ

ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ 
สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่ประหยัด เราควร แก้ปัญหา

ก0(โ/วิ เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้อง 
รอให้เก ิดปัญหา แต ่เราต ้องเสาะ 
แสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธ ีการที่ด ี 
กว่าเดิมอยู่เสมอเพื่อยกระดับคุณภาพ 
ช ีว ิตและส ังคม เม ื่อ เราค ิดว ่าจะ 
ปรับปรุงอะไรก็ให้ใช้วงจร โ1อ0/\ 
เป ็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อ 
สำคัญ ต้องเริ่ม I3อ(โ/\ ท ีต่ัวเอง 
ก่อนมุ่งไปที่คนอ่ืน

การทำงานที่ม ืการตรวจสอบเป็น 
ระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมคีวาม 
รัดกุมขึ้น และแก้ไขป้ญหาได้อย่าง 
รวดเร็วก่อนจะลุกลาม

การใช้ I3อ(โ/\ เพื่อการแก้ปัญหา 
ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างท่ี 
เป ็นป ัญ หา เม ื่อ ห าป ัญ ห าได ้ ก็ 
นำมาวางแผนเพื่อดำเนินการตาม 
วงจร ? อ(โ/\  ต่อไป

การตรวจสอบ ท่ีนำไปสู่การแก้ไข 
ปรับปรุง ทำให้ปัญหาทีเ่กิดขึ้นแล้ว 
ไม่เกิดซํ้าหรือลดความรุนแรงของ 
ป ัญ ห า ถ ื อ เ ป ็ น ก า ร นำค ว า ม  
ผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยซนํ

๒.๔ หลกัธรรมาภบิาลการบริหารจัดการทีด่ ี (60๐0) (วิ0^6โก31า06)
(๑) สาระสำคัญ

๑) ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือศัพท์บัญญัติราขบัณฑิตยสถานว่า 
วิธีการปกครองที่ดี ((วิ๐๐(วิ (วิ0\/^โเาลเา๐6) ธรรมาภิบาลเป็นคำซึ่งมีความหมายไม,แน่ไม่นอน ในการพัฒนา 
ระหว่างประเทศกล1าวว ่าเป ็นว ิธ ีการดำเน ินก ิจการบ ้านเม ืองและ บริหารทรัพยากรบ ้านเม ือง ในทางที่ 
รับประกันว่าสิทธิมนุษยซนจะบังเกิดผล ธรรมาภิบาลใช้กับองค์กรใดก็ได้อาทิ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน 
การปกครองระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม

๒) ธรรมาภ ิบาลเป ็นเร ื่องการวางโครงสร ้าง วางกลไกให้เก ิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือ เรื่องตัวบุคคล เป็นเรืองคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลเป ็นการวางระบบวาง 
โครงสร้างเพื่อควบคุมให้คนประพฤติปฏิบัติ แต่จริยธรรมจะลึกกว่านั้น โดยมีการปลูกผิงจิตสำนึก ต้องไม่ 
ทุจริต ไม่ประพฤติมิขอบ

๓) ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของหน่วยงาน และ บุคคล โดยให้หน่วยงานใส่ใจเรื่องธรรมาภิบาล 
ให้มากขึ้นให้อยู่ในสายเลือด ต้องทำให้ได้ต้องลงทุนและต้องเริ่มทำ 

(๒) หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๑)พระราฃบัญญัติระเบียบบริหารราซการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ ที่ได้มืการเติม 

สาระสำคัญเรื่องธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆ เช้าไปไว้เป ็นความในมาตรา ๓/ ๑ ใน 
พระราฃบัญญัติดังกล่าวซึ่งเจตนารมณ์ คือ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยขน์สุขของประซาซน...” อาจจะกล่าวได้ว่า 
ธรรมาภิบาลเป็นการเจริญรอยตาม พระปฐมบรมราขโองการ “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยซน์ 
สุขแห่งมหาซนซาวสยาม”

๒)ธรรมากิ...
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๒) ธรรมาภิบาลเป็นทำงานอย่างมีค ุณภาพ ให้ประซาซนมีความพึงพอใจ การบริหารต้องมี 
การตรวจสอบไดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ให้มีความยุติธรรมและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประขาขน

๓) ธรรมาภ ิบ าลเป ็น แน วท างใน การจ ัดระเบ ียบ ให ้ภาคร ัฐ  ภาคธ ุรก ิจ เอกซน และภาค 
ประขาซนทั้งฝ ่ายวิซาการ ฝ ่ายปฏ ิบ ัต ิการ ฝ ่ายราซการ และฝ่ายธุรก ิจสามารถอยู่ร ่วมกันอย่างสงบสุข มี 
ความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔) เป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทา บีองกัน หรือแก้ไข 
เยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต

๔) การรักษาสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม
๖) การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม 
๗) การใสใจปีญหาสาธารณะของบ้านเมือง 
๘) กระตือรือร้นในการแก้บีญหาตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 
๙) ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม
๑๐) การใส,ใจบ ีญ หาหารบริหารจ ัดการ การกระตือร ือร ้น'ในการแก้บ ีญหาตลอดจนการ 

เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
๑๑) ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง
๑๒) บุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยขน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประขาขนสร้างระบบ 
การรับฟ้งความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

๑๓) ความยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
(๓) ความเป็นมาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย

๑) ประเทศไทยประสบบีญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
๒) ขอกู้ย ืมเงินมาบรรเทาภาวะบีญหา จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (แพ-)
๓) รัฐบาลไทย ต้องให้คำมั่นว่าจะต้องสร้าง “(ว่๐๐ช ธ ๐ห6โทฮท๐6” ขึ้นในภาครัฐ 
๔) คณะรัฐมนตรี เห็นขอบให้สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๔) ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ 

สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๒
๖) ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ 
๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๔๐ เพื่อให้กระบวนการสร้าง 
ระบบบริหารกิจการบ้านเม ืองและสังคมที่ด ี เก ิดผลอย่างจริงจ ัง คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นขอบ 
ระเบ ียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที,ดี เมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๔๔๒

(๔) องค์ประกอบของหลักธรรมภิบาล
๑) หลักนิติธรรม (0บ๒ ๙  แลผร) ประกอบด้วย ๗

- หลักการแบ่งแยกอำนาจ
- หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
- หลักความรับผิดขอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง
- ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา มีประสิทธิภาพ
- หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
- หลัก“ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”

- หลักความ...
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- หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๒) หลักคุณธรรม (1710๓ 1.187/ 8881๐5) หลักการสำคัญด้านคุณธรรม

- ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น
- ปลอดจากการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ และ วินัย
- ปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิขาชีพ ค่านิยม และจรรยาบรรณ
- น้อมนำหลักการคำสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้ 

๓) หลักความโปร่งใส (7โลก5เวลโอก๐)/)
- ประซาซนเช้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเช้าใจง่าย
- มีกระบวนการให้ประซาซนตรวจสอบความถูกต้องอย่างซัดเจน
- ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ
- มีความสุจริตและบริสุทธี้ใจ

๔) หลักความมีส่วนร่วม (8ลโ81๐แวล81๐ก)
- เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเ'ป้าหมาย
- เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีฃึ้น
- ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณขน
- ให้สาธารณซนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ
- การมีส่วนร่วมในการแก้ป้ญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ
- การเปิดรับพีงความคิดเห็นและมีความเช้าใจในเรื่องที่ สาธารณซนสนใจ
- การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน ร่วมรับรู้ ร่วมเสนอ 

และร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญ
- ควรมีข้อมูลที่ผู้เช้าร่วมต้องการเพื่อใช้ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

๔) หลักความรับผิดขอบ (/\๐๐๐นก8ล811187)
- การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดขอบต่อสังคม
- การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง
- กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
- กล้าดำเนินการตามกฎหมายและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
- ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยฃน์ส่วนรวม
- การสร้างระบบการรับฟ้งความคิดเห็นและ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

๖) หลักความคุ้มค่า (0๐58 888อ๐8๒อ)
- บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอย่อย่างจำกัดให้เกิดประโยซน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
- กำหนดกรอบหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การกำหนดตำแหน่งหรืออัตราช้าราซการ พนักงาน หรือ 

ลูกจ้างให้พอเหมาะกับงานในหน้าที่ความรับผิดขอบ
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สร้างสรรค์
- รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

๒.๔ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) พระราขดำร ัสเก ี่ยวก ับแนวค ิดเศรษฐก ิจพอเพ ียง

...ก า ร พ ัฒ น า ป ร ะ เท ศ จ ำ เป ็น ต ้อ ง ท ำ ต า ม ล ำ ด ิบ ข ั้น  ต ้อ งส ร ้างพ ื้น ฐ าน  คือ ความ  
พอมีพอกิน พอใช้ของประขาชนส่วนใหญ่เป ็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธ ีการและใช้อ ุปกรณ์ท ี่ประหยัด

แต่ถ ูกต้อง...



* *
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แต่ถ ูกต้องตามหลักวิชา เม ื่อได ้พ ื้นฐานม ั่นคงพร้อมพอควรและปฏ ิบ ัต ิได ้แล ้ว จ ึงค ่อยส ร ้างค ่อยเส ร ิม  
ความเจร ิญ และฐานะเศรษฐก ิจข ั้นท ีส ูงข ึ้นโดยลำด ับต ่อไป ห ากม ุ่งแต ่จะท ุ่ม เท ส ร ้างความ เจร ิญ  ยก 
เศรษฐกิจข ึ้นให ้รวดเร ็วแต ่ประการเด ียว โดยไม,ให ้แผนปฏ ิบ ัต ิการส ัมพ ันธ ์ก ับสภาวะของประเทศและ 
ของประชาซนโดยสอดคล ้องด ้วย ก ็จะเก ิดความไม ่สมด ุลในเร ื่องต ่าง  ๆ ขึ้น ซ ึ่งอาจกลายเบ ็เนความ 
ยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่ส ุด...

(๒)ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
๑) ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ๓ ห่วง

- ห่วง ๑. ความพ อป ระมาณ  หมายถ ึง ความพอดีท ี่ไม'น ้อยเก ินไปและไม,มาก 
เกินไป โดยไม่เบ ียดเบ ียนตนเองและผู้อ ื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

- ห่วง ๒. ความม ีเหต ุผล หมายถึง การต ัดส ินใจเก ี่ยวก ับระด ับของความพอเพ ียง 
น ั้นจะต ้องเป ็นไปอย่างม ีเหต ุผล โดยพ ิจารณ าจากเห ต ุบ ีจจ ัยท ี่เก ี่ยวข ้องตลอดจน คำน ึงถ ึงผลท ี่คาดว ่า 
จะเก ิดข ึ้นจากการกระทำน ั้น  ๆ อย่างรอบคอบ

- ห่วง ๓. การมีภูม ิค ุ้มกันที'ด ีในตัว หมายถ ึงการเตร ียมต ัวให ้พร ้อมรับผลกระทบ 
และการเป ล ี่ยน แป ลงด ้าน ต ่าง  ๆ ท ี่จะเก ิดข ึ้นโดยคำน ึงถ ึงความเป ็นไปได ้ของสถานการณ ์ต ่าง  ๆ ท่ี 
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

๒) ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ๒ เงื่อนไข
- เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก ี่ยวก ับว ิชาการต ่าง ท ี่เก ี่ยวข ้องอย ่าง 

รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล ่าน ั้นมาพ ิจารณาให ้เช ื่อมโยงก ัน เพ ื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบ ัติ

- เงื่อนไข คุณธรรม ท ี่จะต ้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความชื่อสัตย์ส ุจริต และมีความอดทน ม ีความพากเพ ียร ใช้สติบ ีญญาในการดำเนินชีวิต

(๓)ปร ัชญ าเศรษฐก ิจพอเพ ียงก ับการจ ัดการภาคร ัฐ
การจ ัดการภาคร ัฐแน วให ม ่จะให ้ความส ำค ัญ เร ื่อง การส ร ้างธรรมาภ ิบ าล  ความเป ็น  

ธรรมในสังคม การให ้ความ ส ำค ัญ ก ับ บ ท บ าท ของภ าคป ระซ า ส ังคมและการเส ร ิมพ ล ังป ระซ าขน  
ตลอดจนการนำแนว ทางการจ ัดการแบบภาคธ ุรก ิจมาปร ับใช ้เพ ื่อ เพ ิ่ม  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขององค์การภาครัฐ เป ็นแนวคิดหลักในการปฏิร ูประบบบริหารภาครัฐ เพ ื่อตอบสนองและปรับตัวให ้ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ ส ิ่งแวดล้อมต ่างๆ เช่น กระแสโลกาภิร ัตน ์ การเบ ีด เสร ี การแช่งข ัน 
ทางธุรกิจที่ร ุนแรง และการเพ ิ่มบทบาทของ ภาคเอกขนและภาคประชาส ังคม

ย ุทธศาสตร์การพ ัฒ นาประเทศภายใต ้ แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ ฉบับที่ 
๑๐ ได ้ให ้ความสำค ัญ ในการม ุ่งส ู'ส ังคมส ันต ิส ุขอย ่างย ั่งย ืน  โดยใช ้ด ัชน ีความอย ู่ด ีม ีส ุข  ด ัชน ีความ 
เข ้มแข ็งทาง เศรษฐก ิจและด ัชน ีการพ ัฒ น าท ี่ย ั่งย ืน โดยพ ิจารณ าว ่า ประเทศไทยย ังคงต ้องเผช ิญ ก ับ  
ก ารเป ล ี่ยน แป ลงท ี่ส ำค ัญ  ท ั้งในบร ิบททางส ังคม เศรษ ฐก ิจ  ส ิ่งแวดล ้อม และกระแส  โลก าภ ิร ัตน ์ 
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ 
อาจเก ิดข ึ้น โดยไต้อ ัญเช ิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ พ อ เพ ียง” มาเป ็นแนวปฏ ิบ ัต ิในการพ ัฒนาแบบบ ูรณา 
การ อย ่างเป ็นองค ์รวมท ี่ม ี “ คนเป ็นศ ูนย ์กลางการพ ัฒ นา” โดยให ้ความสำคัญในมิต ิต ่างๆ ดังน ี้ ต ้าน 
สังคม เน ้น เร ื่องการพ ัฒนาศ ักยภาพ คุณภาพ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง จิตสำนึก 
ต ้าน เศรษฐก ิจ ให ้ความสำค ัญ ก ับการ พ ัฒ น าเศรษฐก ิจแบ บ พ อเพ ียง การพ ึ่งตนเองและการ พัฒนา 
ค ว าม ม ั่น ค ง ด ้าน พ ล ้ง งาน  ด ้าน ท ร ัพ ย าก ร ธ ร ร ม ช าต ิแ ล ะ ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม  เน ้น ก าร บ ร ิห าร จ ัด ก าร  
ทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล้อม และด ้านกลไกและกระบวนการ เน ้นการ จัดทำ ย ุทธศาสตร์ท ี่ 
สามารถนำไปปฏิบ ัต ิได ้จร ิงอยู่บน พ ื้นฐานของการศึกษาวิจ ัยมากข ึ้น

(๔) ป ร ัชญ า...



-๓๓-

(๔)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงและการประยุกต ์ใช ้ในช ่วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
หลักการพ ัฒนาประเทศที่สำค ัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที, ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙ -๑๑ และย ึดหล ักการเจร ิญ เต ิบโตทางเศรษฐก ิจท ี่ลดความเห ล ื่อมล ํ้าและข ับ เคล ื่อนการเจร ิญ เต ิบโต 
จากการเพ ิ่มผล ิตภาพการผลิตบนฐานการใช ้ภ ูม ิป ีญญาและนวัตกรรม 

๒.๖ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 131ฬ0^ ๔.๐ 
(๑) หลักการสำคัญ

ภาคร ัฐหร ือระบบราชการจะต ้องทำงานโดย“ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ ื่อประโยชน์ส ุขของ 
ประซาซน” (06ป;6 โ 6 (^ 6 ๓ ลท06, หฮเว(ว16โ ดป26กร) กล่าวคือระบบราชการท้องถิ่นไทยจะต้องปฏิรูปขนาน 
ใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งชองประซาซนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

(๒) ฐานความคิดหลัก
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ลินค้าเซิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ 

ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ 
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

(๓) คุณลักษณะสำคัญของการปฏิบัติงานในระบบราชการ ๔.๐ ควรต้องมีการดำเนินการในเรื่อง 
สำคัญ ๑๐ ข้อดังนี้

๑) ทำงานอย่างเปิดเผยโปร่งใสเพื่อให้บุคคลภายนอกและประซาซนเช้าถึงข้อมูลได้ 
๒) ทำงานเชิงรุกแก้ไขปิญหาตอบสนองความต้องการชองประชาชนและสร้างคุณค่า 
๓) แบ่งปีนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จใน

จุดเดียว
๔) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลที่ฑันสมัยเพื่อสนับสนุนการวางแผน 

ยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน
๔) ปรับรูปแบบการทำงานให้คล่องตัวรองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะ

เครือข่าย
๖) การเตรียมการไว้ล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ทันเวลามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 

ในระดับองค์กรและในระดับปฏิบัติการ
๗) เปิดให้เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปดำเนินการแทนได้ 
๘) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมความคิดริเริ่มและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานที,ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง
๙) บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่วงการที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี 
๑๐) ให ้ความสำคัญกับบุคลากรดึงดูดบุคลากรที,ม ีศ ักยภาพสูงพ ัฒนาอย่างเหมาะสม ตาม 

บทบาทหน้าที่สร้างความผูกพันสร้างแรงจูงใจมีแผนเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงทางค้านบุคลากร 
(๔) สาระสำคัญของ ก ^07\ ๔.0

๑) ? /ฬ(ว/\ ๔.๐ คือ “ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเซิงบูรณา 
การเพ ื่อ เช ื่อมโยงย ุทธศาสตร ์ของส ่วนราชการก ับ เบ ัาหมายและท ิศทางการพ ัฒ นาของประเทศ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.0 ”

๒) วัตถุประสงค์
- ระบบการประเมินการพัฒนาและยกระดับระบบราชการไทย๔.0  เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สุขแก่ประซาซน เกิดผลลัมฤทธึ๋ต่อภารกิจชองรัฐ
- สอดคลอง...



- สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- ส่งผลกระทบที่ผลักดันการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๓) แนวคิด
- การใช้กรอบแนวคิดเซิงบูรณาการของเ3เฬอ^มาใข้ในการประเมิน
- การเปลี่ยนแปลงจาก (วิ0\/๓.0  ไปสู่ (วิ๐V๔.๐
- คุณลักษณะขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่๒๑
- การปรับเปลี่ยนที่เกิดจาก 0เ3เ1:ล1|2601 3๐ห6 โทกก6 ก* และกลไกลอื่น ๆ

๔) กรอบแนวทางการประเมิน ๔.๐
- ระดับพื้นฐาน ๓๐๐ คะแนน (83510
- ระดับก้าวหน้า๔๐๐ คะแนน (/5ฟVลก060เ)
- ระดับพัฒนาต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ ๔๐๐ คะแนน (8X0 6 (16 0 0 6 )

๔) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
- หมวด ๑ การนำองค์กร

เป ็นการประเม ินการดำเน ินการของผ ู้บร ิหารในเร ืองว ิส ัยท ัศน ้เน ้าประสงค ์ ค่านิยม 
ความคาดหวัง ในการผลการดำเน ินการ การให้ความสำคัญกับผู้ร ับบริการและผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย การ 
กระจายอำนาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การกำกับดูแลตนเองที,ดี 
และการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดขอบต่อสังคมและขุมขน

- หมวด ๒ การวางแผนเซิงยุทธศาสตร์
เป ็นการประเม ินว ิธ ีการกำหนดและถ ่ายทอดประเด ็นย ุทธศาสตร์ เน ้าประสงค์เซ ิง 

ย ุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หล ักและแผนปฏ ิบ ัต ิราชการ เพ ื่อนำไปปฏ ิบ ัต ิและว ัดผลความก ้าวหน ้าของการ 
ดำเนินการ

- หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการประเมินการกำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมซมขอบ การ 

สร้างความสัมพันธ์และการกำหนดน้จจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
- หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เป ็น ก ารป ระเม ิน การเล ือ กรวบ รวม  ว ิเค ร าะ ห ์ จ ัดการ และปร ับปร ุงข ้อม ูลและ 
สารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการค0านินการขององค์การ

- หมวด ๔ การมุ่งเน้นบุคลากร
เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเร ียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจชอง 

บุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์กร
- หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ เละกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้าง 
ค ุณค่าแก'ผ ู้ร ับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ ื่อให้บรรลุพ ันธกิจกิจของ 
องค์การ

- หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ
เป็นการประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติค้นประสิทธิผล 

มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ

-๓๔-

๓.เอกสารป...



V *

๓.เอกสารที่ได้รับจากการไปราชการ /  การอบรมสัมมนา /  การศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ขุดท่ี ๑ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ขุดท่ี ๒ จำนวน ๑ เล่ม
-ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการผึเกอบรมซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดูนา แกนพ่ืรยา)
ผู้อำนวยการกองกอ้ง



ฒ -ฒ ร เ™ เาฟ ้

^  บันทึกข้อความ ญท่ว้โัโ’'วั '̂...บุ''
ส่วนราซการ!...หน่วย.ตรวจ.สอ.มภายใน...อง.คการ;บริหารส่วน.จัง.หวัด.สุพรรณ'บรี....โ.,ท .ร,...ฉ ^^^-®.ฅ!๙̂ ,.......;.7;., 1; -
ท ส:พ..(ะ.๑๐๑๒/.^ 4 4 ...................................วันทฺ  .มีนาคม..๒.̂ ๖๓..]. "โเ&ยจํจย-แ8ฝ*ฟรีมสุณธรรม
เร อื ง รายงานผลการฟิกอบรมโครงการฟิกอบรมหลักสูตร‘‘การพั̂ นาสมรรถนะลำหรับนักบริหารเพือ่การ......

ประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)

ตามที่ นายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัดส ุพรรณบุร ี ได้อนุมัติให้ นางฃนิษฐา อุ่นอ่อน 
ข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เข้าร่วมฟิกอบรมโครงการฟิกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและ 
ผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ระหว่างวันท่ี ๑๗ -  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอสดี อเวนัว (ป่นเกล้า) 
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ของถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ กำหนดให้ผู้เข้ารับการฟิกอบรมที่เข้ารับการฟิกอบรมที่หน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานอื่นจัดการฟิกอบรมจัดทำรายงานผลการเข้ารับการฟิกอบรมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ น้ัน

การปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ราขการการเข ้าร ่วมฟ ิกอบรมโครงการฟ ิกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา 
สมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการ ไปอบรมสัมมนาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑ .สรุปสาระสำคัญเก ี่ยวกับความเข ้าใจเก ี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เก ี่ยวข้อง ดังนี้

๑ .๑  พระราชบัญญ ัต ิการอำนวยความสะดวกในการพ ิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑)เหตุผลในการตรากฎหมาย

ม ีกฎหมายหลายฉบ ับท ี่เก ี่ยวก ับการอน ุญาตเอกชนต้องขอหลาย แห่ง บางฉบับก็ไม่มีการ 
กำหนดระยะเวลา รายละเอ ียดเอกสารหลักฐานท ี่จำเป ็นท ี'ต ้องใช ้เพ ื่อย ืนประกอบการพ ิจารณาเป ็นการ 
สร้างภาระและอุปสรรคต่อประซาขนในการยื่นขออนุญาต กระทบต่อการดำเนินการประกอบธุรกิจ ทำให้ 
ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ 

(๒) จดประสงค์ในการตรากฎหมาย
๑) กฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตให้ซัดเจน
๒) จัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำร้องขออนุญาตจุดเดียว
๓) ให้บริการและข้อมูลที่ข ัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาต
๔) อำนวยความสะดวกประซาขนตามพระราชกฤษฎีกาฯบริหารบ้านเมืองที่ด ี ๒๕๔๖ 

(๓) สาระสำคัญ
๑) บ ังค ับใช้หล ังการประกาศในราชกิจจาน ุเบกษาแล้ว ๑๘๐ วัน (ประกาศเมื่อวันที, ๒๒ 

มกราคม ๒๕๕๘) จึงมีผลบังคับใช้ในวันที' ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ยกเว้น การทำคู'มืออนุญาต จะต้อง 
เตรียมคู่มือ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒) ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐกับประชาชนแต่ไม่ใช้กับการประสานงานบริการระหว่าง 
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ี่ม ืภารกิจ เก ี่ยวกับการออก 
ใบอนุญาต อนุมัติ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียนการรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร

๓) ไม่ใช้บังคับ...



๓) ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงาน ดังนี้
- รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
- การพ ิจารณาพ ิพากษาคด ีของศาลและการดำเน ินการของเจ ้าหน ้าท ี่ในกระบวนการ 

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
- การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุญาตที่เก ี่ยวช้องกับการปฏิบัติทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ 

การควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกขน
- การดำเนินการกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดที่ได้ตราเป็นพระราซกฤษฤฎีกา

๔) ผู้จัดทำคู่มือสำหรับประซาขน
ผู้มืหน้าที่ในการจัดทำคู่มือ ได้แก่ ผู้ซ ึ่งกฎหมายกำหนดให้มือำนาจในการ อนุญาต หรือ 

ท ี่เร ียกว่า "ผู้อนุญาต" โดยผู้อนุญาตต้องทำคู่ม ือสำหรับประซาซนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน (ภายใน 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘)

๔) คู่มือสำหรับประขาซน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ล้ามืในการยื่นคำ1ขอ
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
- รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ฃออนุญาตต้องยื่นมากับคำขอ

ห น ่วยงานของร ัฐอาจจะกำห นดให ้ประซาขนสามารถย ื่นคำขออน ุญ าตผ ่านทางล ือ  
อิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้

๖) การเผยแพร่ มาตรา ๗ วรรคสอง
- ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ
- ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กรณีประซาซนขอสำเนาคู่มือประซาซน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดสำเนาให้โดยจะคิด 

ค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสำหรับประซาขนด้วย
๗) การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)

- ก.พ.ร. มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประซาซน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่

- กรณ ีท ี่เห ็นว ่าข ั้นตอนและระยะเวลาท ี่กำหนดด ังกล ่าวล ่าช ้าเก ินสมควร ให้เสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตดำเนินการแกไขให้เหมาะสมโดยเร็ว

๘) การรับคำขอ (มาตรา ๘) หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ม ืหน้าที่ในการรับคำขอ
- ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีย่ืนพร้อมคำขอว่าถูกต้องครบล้วนหรือไม่
- กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที 

4 แก้ไขทันทีในกรณีที่ทำได้
4 แก้ไขไม่ได้[นทันทีให้บันที กความบกพร่ องและก0าหนดระยะเวลาและลงนามท้ังสองฝ่ ายไวิในบันที กน้ัน

- กรณีคำขอถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้ไขแล้ว
* เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้
* ปฏิเสธการพิจารณาคำขอโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ซองคำขอหรือความไม่ครบล้วน 

ของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่ ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบล้วนเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร

- กรณีที่ผ้ยื่น...



-๓-

- กรณีท่ีผู้ย่ืนคำขอไม่แ/ใฃเพ่ิมเติมคำขอใพึอไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม (มาตรา ๙)
4 คืนคำขอให้แก่ผู้ย่ืนคำขอพร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย 
* ผู้ย่ืนคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ได้

๙) ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ม ีหน้าที่ในการรับคำขอ
กรณีความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานเกิดจากความประมาท 

เล ินเล ่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นผลทำให้ไม,อาจอนุญาตได้ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการ 
ตามท่ีเห็นสมควรและให้ผู้อนุญาตดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยไม่ซักข้า 

๑๐) การขำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต (มาตรา ๑๒)
- กฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และ
- กิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นกิจการหรือดำเนินการที่ต่อเนื่องกัน
- คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน 

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๑๑) ศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคำขออนุญาต

- ศูนย์บริการร่วม (มาตรา ๗ วรรคสี่) การจัดตั้ง
ให ้ส ่วนราชการจัดให ้ม ีศ ูนย์บริการร่วมเพ ื่อร ับคำขอและชี้แจงรายละเอ ียดเก ี่ยวก ับ 

การอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกัน
- ศูนย์รับคำขออนุญาต (มาตรา ๑๔,๑๔ และ ๑๖) การจัดตั้ง

♦ ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประซาขนให้ 
คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต

♦ ให้ศูนย์รับคำฃอมีฐานะเป็นส่วนราขการตามมาตรา ๑๘ วรรคส่ี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราฃการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและจะให้มีสาขาของ 
ศูนย์ประจำกระทรวงหรือประจำจังหวัดด้วยก็ได้

♦ การจัดตั้งศ ูนย์ร ับคำขออนุญาตให้ตราเป ็นพระราชกฤษฎีกา และกำหนดรายซื่อ 
กฎหมายที่จะอยู่ภายใต้การดำเนินการของศูนย์รับคำขอไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 

๑.๒ พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวส ารท างราชการ พ .ศ. ๒๔๔๐ 
(๑) เจตนารมณ์ของกฎหมาย

๑) ให้ประขาซนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ
๒) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ช ัดเจนกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องหรืออาจไม่

ต้องเป็ดเผย
๓) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๖๐
๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๔๓๙
๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ 

(๓) หลักการและสาระสำคัญ
๑) การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปีดเป็นข้อยกเว้น 
๒) “สิทธิรับรู้” ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย 
๓) ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(๔) คำน ิยาม...



(๔) คำนิยาม มาตรา ๔
๑) ข้อมูลข่าวสารหมายถึง : ส่ิงที,ล ือความหมายให้ร ู้เร ื่องราวข้อเท ็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ 

โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆเข่น เอกสาร แผนที่ ภาพ เปีนต้น
๒) ข ้อม ูลข ่าวสารของราขการ หมายถ ึง : ข ้อม ูลข ่าวสารท ี'อย ู่ในความครอบครองหรือ 

ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง : ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว(การศึกษา ฐานะ 

การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ) รวมกับ สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้ 
รู้ตัวผู้นั้น (ซื่อ-นามสกุล รหัส หมายเลข ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภาพ แผ่นบันทึกเสียงคนฯลฯ)

(๔) องค์กรตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

กชร.X
หน่วยงานชองรัฐ สขร. 41* #  ประชาชน

I ###
กวฉ.

(๖) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราฃการ (กฃร.) 
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

ฅณะกรรมกๆรข้อมูลข่าวสารของรา"ชกๆร (กฃร.)

รมต.เ! นรม. มอบห่มๆณปีนประฐาน กชร,
ปลัดกระทรวง นร/กห/กษ/กค/กต/มท/พณ

สคก/กพ/สมซ/สผ 
สขซ/สงป

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาครัฐและเอกซน ๙ ท่าน

๒) อำนาจหน้าที่ของ กฃร.
- สอดส่อง ดูแล แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
- ให้คำปรึกษาแก่ จนท.รัฐ/หน่วยงานรัฐตามที่รับคำขอ
- เสนอแนะการตราพระรา1ซกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ
- พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตาม ม.๑๓
- จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เสนอ ครม.
- อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- ดำเน ินการ...



- ดำเนินการตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย (ม. ๒๘)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้

๓) คณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสาร
- ตามระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธีพิจารณา 

และองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเป็ดเผยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยมีอำนาจหน้าท ี่พ ิจารณาและวิน ิจฉัยอุทธรณ์ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการมอบหมาย และกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้กำหนดไว้ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
สาขาใช ้ด ุลพ ิน ิจพ ิจารณาดำเน ินการไปตามท ี่เห ็นสมควร เพ ื่อให ้การพ ิจารณ าและวิน ิจฉ ัยอ ุทธรณ ์ของ 
คณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ประกอบด้วย ๕ 
สาขา ดังนี้

๑.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ 
๒.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ 
๓.วิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านสังคม การบริหารราฃการแผ่นดิน และการ

บังคับใช้กฎหมาย
๔.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๕.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กวฉ.
พิจารณาเรื่องอุทธรณ์
* คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ตาม ม. ๑๔ และ ๑๕
* คำสั่งไม่รับพิงคำคัดค้าน ตาม ม. ๑๗
* คำสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล ตาม ม. ๒๕ 

๔) หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร : มาตรา ๗,๙ และ ๑๑
- ปกปิดข้อมูล : มาตรา ๑๔
- ใข้ดุลพินิจก่อนเปิดเผย : มาตรา ๑๕, ๑๖ และ ๒๔
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดระบบข้อมูล : มาตรา ๒๓
- คุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่สามโดยแจ้งให้คัดค้านการเปิดเผย : มาตรา ๑๗
- เปิดเผย/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : มาตรา ๒๕
- เก็บรักษาเอกสารประวัติศาสตร์ : มาตรา ๒๖
- ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประขาซนโดยเร็ว : มาตรา ๑๒ 

๕) ประซาขนผู้ทรงสิทธิรับรู้
- ประขาซนคนไทย
- คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ'ไทย
- บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/กลุ่มบุคคล
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ในกรณีท่ีกระทบสิทธิของตน)

๖) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการทั่วไป
- มาตรา ๗ เป็น'ข้อมูล'ข่าวสาร'ท่ีต้องลง'พิมพ์'ในรา'ซกิจจานุเบกษา (พVVพ.เจ-̂ เาฝ็̂ เาล.5(X,3๐.1:เา)

๑.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
๒.สรุปอำนาจหน้าที่ที,สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

๓.สถานที่ติดต่อ...



๓.สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
๔. กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ ฯลฯที่มีสภาพอย่างกฎ มีผล 

เป็นการท่ัวไปต่อเอกซนมีผลบังคับเป็นการท่ัวไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใด/บุคคลใดเป็นการเฉพาะเป็นหลักเกณฑ์ท่ี 
กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะมีผลก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงกับที่กำหนดจึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย 

. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มาตรา ๙ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานจะต้องจัด/รวบรวมไวีให้ประซาซนเข้า 

ตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกซน รวมทั้งความเห็นแย้งและ 

คำสั่งที่เก่ียวข้องได้แก่การอนุญาต/อนุมัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ท่ีเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ 
น้ันๆ (คำสั่งทางปกครอง) เพื่อให้ประขาซนสามารถน่าไปใช้เป็นแนวทางในกรณีทำนองเดียวกัน เซ่น

* ผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม พ.ร.บ. รังนกอีแอ่น
* คำสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ
* คำสั่งพักใบอนุญาต/ถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางนํ้า 

๒. นโยบายหรือการดีความข้อกฎหมาย ได้แก่
๒.๑ นโยบาย เซ่น

* นโยบายของรัฐบาล
* วิสัยทัศน์/นโยบายของหัวหน้าส่วนราฃการ
* นโยบายตำรวจแห่งซาติ
* นโยบายพลังงานแห่งขาติ

๓. การให้ความเห็น การดีความข้อกฎหมาย/ผลการหารือ เข่น
* การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
* การหารือปีญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดซองเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๔๓๙ 

๔. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
ได้แก่ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่กำลังดำเนินการอยู่ของหน่วยงาน

๔. ศู่มีอหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ 
เอกซน เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานใช้อยู่ในบีจจุบันและจะใช้ต่อไปในอนาคต

๖. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตาม มาตรา ๗ วรรคสอง
“ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว 

ถ้ามีการลงพิมพ์โนราซกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง 
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่าย 
แจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามสมควร”

๗. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกซน 
ในการจัดทำบริการสาธารณะ

๘. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และโดยมติ ครม. 
(เน้นมติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)

๙. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มติคณะรัฐมนตรี ๒๘ ธันวาคม ๒๔๔๗ ให้นำประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเผยแพร่ผ่าน ผ6เว5เ1:6 ของหน่วยงาน

-๖-

- มาตรา ๑๑...



- มาตรา ๑๑ เป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประขาขนที่มายื่นคำขอเป็นการเฉพาะราย 
(เป็นข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก ม.๗1๙ และ ๒๖)

- การห้ามมิให ้เป ิดเผย มาตรา ๑๔ เป ็นข้อมูลท ี่อาจก่อให ้เก ิดความเสียหายต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๑.๓ พระราชบัญญัต ิว ิธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙
(๑) หลักการและเหตุผล

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีความโปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น 
ที่กระบวนการออกคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ถ ือเป็นมาตรการที่หน่วยงานของรัฐใข้มากที่ส ุดและมี 
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาซน 

(๒) สาระสำคัญ
๑) เป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง
๒) เป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานกลางในการจัดทำคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาทาง 

ปกครอง และถ้าเรื่องใดมีมาตรฐานในการประกันสิทธิและเสรีภาพตํ่ากว่ากฎหมายนี้ จะต้องใข้กระบวนการ 
ตามกฎหมายนี้แทน

๓) กำหนดขั้นตอน วีธีการ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองและการขอให้พิจารณา 

คำสั่งทางปกครองใหม่
๔) กำหนดกระบวนการการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง 

(๓) ขอบเขตการบังคับใช้
๑) ใช้บังคับในฐานะที,เป ็นกฎหมายมาตรฐานกลาง ในกรณีที่เรื่องทางปกครองเรื่องใดเรื่อง 

หนึ่งไม่ได้กำหนดกระบวนการหรือขึ้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ
๒) ใช้ก ับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการเรื่อง"ทางปกครอง" กระบวนการที่จะนำไปสู่การมี 

“คำสั่งทางปกครอง”
๓) ผู้ท ี่จะต้องอยู่ภายใต้บ ังค ับของกฎหมายฉบับนี้ก ็ค ือ,,เจ้าหน้าที่"ของหน่วยงานของรัฐที่มี 

อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครอง 
(๔) มิให้บังคับใช้แก่

๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
๒) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
๔) การพ ิจารณ าพ ิพากษาคด ีของศาลและการดำเน ินงานของเจ ้าหน ้าท ี่ในกระบวนการ 

พิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
๔) การพ ิจารณาว ิน ิจฉ ัยเร ื่องร ้องท ุกข ์และการส ั่งการตามกฎหมายว ่าด ้วยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา
๖) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
๗) การดำเนินงานเกี่ยวกับราขการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซ ึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับ 

ทหารในการป็องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
๘) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
๙) การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา

-๗-

(๔) วิธีปฏิบัต ิ...



(๕) วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 

หรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด  ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) การพิจารณาทางปกครอง

หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 
(๗) ความแตกต่างระหว่าง “ดำสั่งทางปกครอง” กับ “กฎ”

“ คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า “กฎ”หมายความว่า
การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ 
มีผลเนินการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น ระหว่าง 
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ 
หร ือหน ้าท ี่ของบ ุคคล ไม'ว ่าจะเน ินการ 
ถาวรหรือช ั่วคราว เข่น การสั่งการ การ 
อนุญาต การอน ุม ัต ิ การว ิน ิจฉ ัยอ ุทธรณ ์ 
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่ 
หมายความรวมถึงการออกกฎ

พ ระราข กฤ ษ ฎ ีก า กฎกระทรวง ป ระกาศ 
ก ร ะ ท ร ว ง  ข ่อ บ ัญ ญ ัต ิพ ัอ งถ ิน  ร ะ เบ ีย บ  
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเนิน 
การทั่วไป โดยไม,มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก,กรณี 
ใดหรือบุคคลใดเนินการเฉพาะ

(๘) ความหมายของ “ เจ ้าหน้าท ี่”
หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทาง 

ปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยสรุป หากเนินการกระทำของเจ้าหน้าที่เน ินการใช้ 
อำนาจทางปกครอง มีผลทำให้สถานภาพทางกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเกิดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนินราย 
กรณี ก็ถือว่าการกระทำนั้นๆ เนินดำสั่งทางปกครอง 

(๙) ความหมายของ “คู่กรณี”
หมายความว่า ผู้ยื่นดำขอหรือผู้คัดด้านคำขอ ผู้อยูในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทาง 

ปกครอง และผู้ซ่ึงได้เช้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผู้น้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผล 
ของคำสั่งทางปกครอง

(๑๐) รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
๑) คำสั่งทางปกครองอาจทำเนินหนังสือหรือทำด้วยวาจา หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่น 

หากทำด้วยหนังสือจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ออกคำสั่งพร้อมวันเดือนปีที่ออกคำสั่ง
๒) ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองเนินคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอ 

ได้กระทำโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที,มีคำสั่งดังกล่าว เจ ้าหน้าท ี่ผ ู้ออกคำสั่งต ้องยืนยัน 
คำสั่งนั้นเนินหนังสือ

๓) คำส ั่งทางปกครองท ี่ทำเน ินหน ังส ือ จะต ้องให ้เหต ุผลของการออกคำส ั่งด ้วย โดย 
กฎหมายได้กำหนดสาระสำคัญที่จะต้องแจ้งไปในทางปกครอง

๔) เงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจกำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครองด้วยก็ได้แต่ 
ทั้งนี้ต้องมีเท่าที่ทำให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้น

๕) คำส ั่งทางปกครองเน ินคำส ั่งทางปกครองท ี่อาจอ ุทธรณ ์โต ้แย ้งได ้ ให ้ระบ ุว ิธ ีการยืน 
อุทธรณ์ เจ ้าหน้าท ี่ท ี่ม ีอำนาจรับอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ย ื่นอุทธรณ์ไว้ด ้วย (คำแนะนำของคณะกรรมการวิธี 
ปฏิบัติราขการทางปกครอง)

๖) คำสั่ง...



๖) คำส ั่งทางปกครองมีผลเม ือได้แจ ้งให ้ผ ู้ร ับคำส ั่งทางปกครองทราบและมีผลอยู่ตลอด 
จนกว่าจะมืการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น

(๑๑) การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์
๑) หลักการสำคัญของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คือ เป็นการทบทวนการตัดสินใจทาง

ปกครอง
๒) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ตามมาตรา ๔๔โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ “ เจ้าหน้าที่ผู้ทำ 

คำส ั่งทางปกครอง”โดยให ้ย ื่นภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที,ตนได้รับทราบคำสั่งน ั้น ร ูปแบบของอุทธรณ ์ 
กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างประกอบด้วย

๓) เจ ้าหน้าท ี่ผ ู้ทำคำสั่งทางปกครองจะต้องพ ิจารณาอุทธรณ ์ไห้แล ้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต่วันได้รับอุทธรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ตามอำนาจหน้าที่ 
ของตนและสามารถพิจารณาทบทวนได้ทั้งในปีญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง่ความเหมาะสมก็ 
ได้ โดยอาจพิจารณาไปในทางเพิ่มภาระหรือเพิ่มเงื่อนไขก็ได้

๔) ถ ้าเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ออกคำส ั่งอ ุทธรณ ์ไม,เห ็นด ้วยก ับอ ุทธรณ ์ ให ้ส ่งเร ืองให ้ก ับผ ู้ม ีอำนาจ 
พิจารณาคำอุทธรณ์พิจารณาต่อไปโดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากไม่เสร็จทันตามกำหนด 
ระยะเวลาสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 

(๑๒) การบังคับทางปกครอง
เพื่อให้คู,กรณีปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยขอบด้วยกฎหมายจึงได้มีการกำหนด 

มาตรการบังคับขึ้น ในกรณีที,ผู้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำ 
คำสั่งทางปกครองอาจใช้มาตรการบังคับเพื่อให้มืการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมาตรการบังคับทางปกครอง แบ่ง 
ออกได้เป็น ๒ ประเภท

๑) คำสั่งให้ขำระเงิน เข่น สั่งให้ขำระคำปรับ ขำระค่าธรรมเนียม หากไม่มืการปฏิบัติตาม 
คำสั่งดังกล่าวฝ่ายปกครองอาจใช้มาตรการบังคับโดยการ ยึด อายัดเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อดำเนินการขำระ 
หนี้ตามคำสั่ง แต่ก่อนใช้มาตรการบังคับโดยยึดหรืออายัดทรัพย์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือเตือนให้ผู้ซึ่ง 
อยู่ในบังคับขำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๒) คำสั่งทางปกครองที'บังคับให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนี่ง เซ่น 
สั่งให้ยุติการกระทำที'ฝ่าผืเนกฎหมาย สั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ร ุกลํ้าสาธารณะ หากมีการฝ่าผืเนคำสั่ง 
ดังกล่าวเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ ดังนี้

๑. เจ ้าห น ้าท ี่เข ้าดำเน ินการเอง เจ ้าหน ้าท ี่หร ือบ ุคคลที'เจ ้าหน ้าท ี่มอบหมายอาจเข ้า 
ดำเนินการตามที่สั่งให้กระทำนั้น และหากมืค่าใช้จ่ายจะต้องขดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ต่อปี

๒. กำหนดค่าปรับทางปกครอง (มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๒)) ตามจำนวนที'สมควรแก่ 
เหตุ แต่ไม่เกินวันละ ๔ ๐,๐๐๐ บาท โดยก่อนใช้มาตรการดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะต้องมีคำเตือน เป็นหนังสือ 
ระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะให้ใช้ซัดเจน และค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่จะเช้าดำเนินการด้วย

๑.๔ พ ระราชบ ัญ ญ ัต ิความผ ิดทางละเม ิดของเจ ้าหน ้าท ี่ พ.ศ. ๒๔๓๙
(๑) เหตุผลในการตรา พ.ร.บ.

๑) การใช้หลักเกณฑ์ใน ป.พ.พ. มุ่งได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและบ่ันทอนขวัญกำลังใจ 
๒) เจ้าหน้าที่ที่อาจกระทำโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย 
๓) หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย 
๔) เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงความรับผิด 
๔) มีวิธีการบริหารงานบุคคลและวินัยควบคุมอยู่แล้ว

(๒) ขอบเขต...



-๑๐-

(๒) ขอบเขตการบังค ับใช ้ พ.ร.บ.
๑) เวลา ะ ๑๕ พ.ย. ๒๕๓๙

- ในส่วนกฎหมายสารบัญญัต ิ
- ในส่วนกฎหมายวิธีสบัญญัติ

๒) หน ่วยงานและเจ ้าหน ้าท ี่
- ส ่วนราขการ
- ร ัฐว ิสาหกิจตามกฎหมายเฉพาะ
- หน่วยงานอื่นตามพระราฃกฤษฎีกา

๓. การกระทำของเจ ้าหน ้าท ี่
- ละเม ิดแก ่บ ุคคลภายนอก
- ละเม ิดแก่หน่วยงานของรัฐ

(๓) ความคุ้มครองที่ พ.ร.บ. ให ้แก ่เจ ้าหน ้าท ี่
หน ่วยงานของรัฐต ้องร ับผ ิดต ่อผ ู้เส ียหายในผลแห ่งละเม ิดท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของตนได ้กระทำ 

ใน การป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ ใน ก รณ ีน ี้ผ ู้เส ียห ายอ าจฟ ้อ งห น ่วยงาน ขอ งร ัฐด ังก ล ่าวได โด ยตรง แต ่จะฟ ้อง 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ ้าก าร ล ะ เม ิด เก ิด จ าก เจ ้าห น ้า ท ีซ ึ่ง ไ ม ,ได ้ส ังก ัด ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐ แ ห ่งใด  ให ้ถ ือว,า 
กระทรวงการคลังเป ็นหน่วยงานของรัฐท ี่ต ้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 

(๔) ว ิธ ีการเย ียวยาความเส ียห ายของผ ู้เส ียห าย
ม าต รา ๘ วรรคห น ึ่ง ใน ก รณ ีท ี'ห น ่วยงาน ข อ งร ัฐต ้อ งร ับ ผ ิด ใช ้ค ่าส ิน ไห ม ท ด แ ท น  

แก ่ผ ู้เส ียห ายเพ ื่อการละเม ิดขอ งเจ ้าห น ้าท ี' ให ้หน ่วยงานของร ัฐม ีส ิทธ ิเร ียกให ้เจ ้าหน ้าท ี'ผ ู้ทำละเม ิด  
ซดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก,หน่วยงานของรัฐได้ ถ ้าเจ ้าหน ้าท ี่ได ้กระทำการน ั้นไปด ้วยความจง 
ใจหรือประมาทเล ินเล ่ออย ่างร ้ายแรง

ส ิทธ ิเร ียกให ้ขดใช ้ค ่าส ินไหมทดแทนตามวรรคหน ึ่งจะม ีไต ้เพ ียงใด ให ้คำน ึงถ ึงระด ับ 
ความร ้ายแรงแห ่งการกระทำและความเป ็นธรรมในแต ่ละกรณ ี เป ็นเกณฑ์โดยมิต ้องให ้ใช ้เต ็มจำนวน 
ซองความเส ียหายก็ได ้ (วรรคสอง)

ถ ้าการละเม ิดเก ิดจากความผ ิดหร ือความบกพร่องซองหน ่วยงาน ของรัฐหรือระบบการ 
ดำเนินงานส่วนรวม ให้ห ักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย (วรรคสาม)

(๕) สิทธิเรียกร้องระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
๑) หน่วยงานใช้สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ซดใช้ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ซดใช้ค่า 

สินไหมแก่ผู้เสียหาย (ม.๙)
๒) หน่วยงานเรียกเจ้าหน้าที่ที่ทำละเมิดต่อหน่วยงานให้รับผิด (ม.๑๐)

- ๒ ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องซดใช้
- ๑ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

(๖) อาย ุความ (พ.ร.บ. ละเมิดๆ มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
สิทธิเร ียกร้องค่าส ินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าท ี่ท ั้งสองประการตามวรรคหนึ่งให ้ม ีกำหนด 

อาย ุความ ส อ งป ีน ับ แต ่ว ัน ท ี'ห น ่วยงาน ขอ งร ัฐร ู้ถ ืงก ารล ะเม ิด แล ะร ู้ต ัว เจ ้าห น ้าท ี' ผ ู้จะพ ึงต ้องใช ้ค ่า 
ส ินไหมทดแทนและกรณ ีท ี'หน ่วยงานของรัฐเห ็นว่าเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้น ั้นไม ่ต ้องร ับผิด แต ่กระทรวงการคลัง 
ตรวจสอบแล ้วเห ็นว ่าต ้องร ับผ ิด ให ้ส ิทธ ิเร ียกร้องค ่าส ินไหมทดแทนนั้นม ีกำหนดอายุความหน ึ่งป ีน ับ 
แต่ว ันท ี่หน ่วยงานของรัฐม ีคำส ั่งตามความเห ็นของกระทรวงการคลัง

๑.๕  พระราซ...
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๑.๕ พระราชบ ัญญ ัต ิจ ัดการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) สาระสำคัญ

๑) พระราฃบัญญ ัต ิๆ ใช ้บ ังค ับเม ือพ ันกาหนด ๑๘๐วัน นับแด,ว ันประกาศในราชก ิจจา
นุเบกษา

๒) ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด  ๆ ของหน่วยงานชองรัฐ ที่อยู่ภายใต้บ ังคับแห่ง 
พระราชบัญญัตินี้

(๒) นิยาม (มาตรา ๔)
๑) “ การจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ใต้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 

เข ่าแลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๒) “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง 

ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓) “สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง 

งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
๔) “งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและ 

การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง 
การจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ของรัฐ งานจ้างที,ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวล 
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

๕) “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสรางอาคาร*'งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่ง 
ปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที,มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่ 
มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

๖) “ราค าก ลาง” หมายความว่า ราคาเพ ื่อใช ้เป ็นฐานสำหรับเปรียบเท ียบราคาท ี,ผู้ยืน
ข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๑. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
๒. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญขีกลางจัดทำ
๓. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
๔. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๖. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคา 
ตาม (๒) หรือ (๓) ให ้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึง 
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) 
หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

๗)“ เง ินงบประมาณ ” หมายความว่า เง ินงบประมาณตามกฎหมายว ่าด ้วยงบประมาณ 
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงาน 
ของรัฐ ได้รับไวิโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม,ต้องน่าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน่าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม

กฎหมาย...
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กฎหมาย และเงิน ภาษ ีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยซนีอื่นใดที,ตกเป ็นรายได้ของราขการ ส่วน 
ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราขการส่วนท้องฎ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ รวมถึง 
เงินคู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๘)“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราฃการส่วนกลาง ราซการส่วนภูมิภาค ราขการส่วน 
ท้องถิ่น ร ัฐว ิสาหกิจตามกฎหมายว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณ องค์การมหาขน องค์กรอิสระ องค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของ 
รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๓) มาตรา ๘ หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๑) ค ุ้มค ่า โด ยพ ัส ด ุท ีจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างต ้อ งม ีค ุณ ภ าพ ห ร ือ ค ุณ ล ัก ษ ณ ะท ีต อ บ ส น อ ง 

วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที'เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที'เหมาะสม 
และซัดเจน

๒) โปร่งใส โดยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริห ารพ ัสด ุต ้องกระทำโดยเป ิดเผย เปิด 
โอกาสให้มี การแช่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่ 
เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานขัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต ้องม ีการวางแผนการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการ 
บริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่ 
เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมถุทธึ๋ฃองการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๔) ตรวจสอบไต้ โดยม ีการเก ็บข้อม ูลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุอย่างเป ็น 
ระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

(๔) มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะ
๑) ห้ามกำหนดใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
๒) เว้นแต่มียี่ห้อเดียว หรือต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ 

(๔) มาตรา ๑๐ การเปิดเผยข้อเสนอ
๑) ห ้ามเป ิดเผย1ข้อเสนอ1ของผู้ยื่น1ข้อเสนอ ต่อผู้ซึ่งไม่เกี่ยวช้องหรือผู้ยี่นข้อเสนอรายอื่น 
๒) ส่วนที่เป็นสาระสาคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิค 
๓) ที่อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

เว้นแต่เปิดเผยต่อผู้ม ีอำนาจตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย 
(๖) มาตรา ๑๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ 
เว้นแต่
๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุทีใช้ในราชการลับ 
๒) กรณ ีท ี' ม ีวงเง ินใน การจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้าง ต าม ท ี' กำหนดใน กฎกระท รวงห ร ือ ม คีวาม 

จำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
๓) กรณีที'เป็นงานจ้างที'ปรึกษาที'มีวงเงินค่าจ้างตามที'กำหนดในกฎกระทรวงหรือทีมี 

ความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
๔) กรณีที่เป ็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ม ีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่ 

เกี่ยวกับความมั่นคงของขาติ
(๗) มาตรา...



-๑๓-

(๗) มาตรา ๑๓ การมีส่วนได้เสีย
ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานนั้น 

ถ้ามีส่วนได้เสียแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
(๘) หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประซาซนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

มาตรา ๑๙ นโยบายในการป้องกันการทุจริต ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอใน 
ประเภทหรือมีวงเงินที่ ค.ป.ท.ประกาศกำหนดต้องจัดทำนโยบายและแนวทางในการป้องกันการทุจริต 

(๙) หมวด ๓ คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการจำนวน ๔ คณะดังนี้
๑) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๒) คณะกรรมการวินิจฉัยปิญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
๔) คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
๔) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

(๑๐) หมวด ๔ องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให ้กรมบัญชีกลางม ีหน ้าท ี่ในการดูแลและพ ัฒนาระบบการจัดซ ื้อจ ัดจ ้างผ ่านระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างในระบบเครือข ่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณซนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

(๑๑) หมวด ๔ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
๑ )ให้คณะกรรมการราคากลางกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ก่อสร้าง
๒) สำหรับการขึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการพัสดุอ ื่นให ้เป ็นไปตามที่คณะกรรมการ

ราคากลางเห็นสมควร
๓) ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายซื่อผู้ประกอบการที่ข ึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ
๔) ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐ 

ไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอีก
(๑๒) หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง มี ๓ วิธี ดังนี้ 
๑) ว ิธ ีประกาศเชิญ1ซวน

การท ี่หน ่วยงานของรัฐเข ิญซวนผู้ประกอบการท ั่วไปท ี่ม ี ค ุณสมบัต ิตรงตาม 
เง ื่อนไขท ี่หน ่วยงานของรัฐกำหนดให ้เข ้าย ื่นข ้อเสนอ การซ ื้อหร ือจ ้างโดยว ิธ ีประกาศเซ ิญขวนท ั่วไป 
กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้

๑. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ-กกลโ!-:6ป คือ การซ ื้อหรือจ ้างท ี่ม ีรายละเอ ียด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดไวิในระบบ 
ข้อมูลสินค้า (601:3๒ 5)

๒. วิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์ (อ-เวเชชเก5) คือ การซื้อหรือจ้างครั้ง 
หนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๔1๐ ๐ ๐ ,0 ๐๐ บาท โดยเป ็นการซ ื้อหรือจ้างท ี่ม ีรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุทีมความซับซ้อน ม ีเทคน ิคเฉพาะ หรือเป็น สินค้าหรืองานบริการที่ไม,ได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูล 
สินค้า (6 0 ๒ 1 ๐ 5 )

‘ะ * ^๓.วิธิสอบ...
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๓.วิธสีอบราคา คือ การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ 
เกิน ๕ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให ้ กระทำได ้กรณ ีท ี่พ ื้นท ี่ม ีฃ ้อจำก ัดในการใช ้ส ัญ ญาณ อ ินเตอร ์เน ็ต หรือ 
ผ ู้ป ระกอบ การใน พ ื้น ท ี่ย ังไม1ส าม าร ถ เส น อ ราค า ด ้วยว ิธ ีต ล าด อ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ห ร ือ ป ระ ก ว ด ราค า 
อิเล็กทรอนิกส์ได้

๒) วิธีคัดเลือก
การที่หน่วยงานของรัฐเชิญซวน เฉพาะผู้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบัติตรงตาม 

เง ื่อนไขที่หน ่วยงานของรัฐกำหนด ซึ่งต้องไม1น ้อยกว ่าสามรายให ้เข ้าย ืน ข ้อ เสน อ เว ้นแต่ในงานนั้นมี 
ผู้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย 

๓) ว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
การที่หน่วยงานของรัฐเชิญขวนผู้ประกอบการที่ม ีค ุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข 

ที,หน ่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให ้ เข ้าย ืนข ้อเสนอ หร ือให ้เข ้ามาเจรจาต ่อรองราคา รวมทั้ง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑ .๖  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
(๑) ว ิส ัยท ัศน ์ "ประเทศไทยม ีความม ั่นคง มั่งคั่ง ย ั่งย ืน เป ็นประเทศท ี,พ ัฒนาแล ้ว ด ้วยการ 

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
๑) มั่นคง ห มายถ ึง ก ารม ีค วาม ม ั่น ค งป ล อ ด ภ ัยจาก ก าร เป ล ี่ยน แ ป ล งท ั้งภ ายใน แ ล ะ  

ภายนอกประเทศในทุกระดับตั้งแต่ป ้จเจกบุคคลไปจนถึงระดับสังคม รวมไปถึงความมั่งคงในมิติต ่าง  ๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง

๒) มั่งคั่ง หมายถ ึง ป ระเท ศไท ยจะต ้องม ีการขยายต ัวของเศรษ ฐก ิจอย ่างต ่อ เน ืองเพ ื่อ  
ยกระดับให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ลดความเหลื่อมลํ้าเพ ื่อให้ประซาขนได้รับผลประโยชน์จากการ 
พ ัฒนาอย่างเท ่าเท ียมก ัน นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศจะต้องมีความสามารถในการแข่งฃันที่ส ูงขึ้น 
ท ั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

๓) ยั่งยืน หมายถ ึงแผนพ ัฒนาตามกรอบท ี่วางไว ้จะต ้องสร้างความเจร ิญท ั้งรายได ้ และ 
ค ุณ ภาพช ีว ิตของประขาซนให ้เพ ิ่มข ึ้นอย ่างต ่อ เน ือง โดยการเจร ิญ เต ิบ โตท างเศรษฐก ิจจะต ้องไมใช ้ 
ทร ัพยากรท ี,เก ินพอด ี การผล ิตและการบ ร ิโภคจะต ้องเป ็น ม ิตรก ับ ส ิ่งแวดล ้อมเพ ื่อให ้ส อดคล ้องก ับ  
กฎระเบียบของประซาคมโลก ม ุ่งประโยขน่ส ่วนรวมเพ ื่อความยั่งยืน ที'สำคัญคือประซาซนทุกภาคส่วน 
จะต้องยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุฃที่ยั่งยืน

(๒) เบีาหมายยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต้องบรรลุเบีาหมายต่างๆ ทุก ๕ ปี เพ่ือติดตามผลพัฒนาประเทศ 
๑) เบีาหมาย ๕ ปีแรก : เศรษฐกิจ และสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้ 

ยุทธศาสตร์เชิกรุก
๒) เบ ีาหมาย ๑๐ ปี : ระบบเศรษฐกิจเป ็นขาติการค ้า ท ั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริหาร 

รัฐวิสาหกิจ ต้องตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก้าวกระโดด
๓) เบ ีาหมาย ๑๕ ปี : ประขากรมีค ุณภาพและมีศ ักยภาพในการพัฒนาประเทศสร้างความ 

เท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า'ในสังคม
๔) เบ ีาหมาย ๒๐ ปี : เศรษฐกิจและส ังคมพ ัฒนาอย่างเป ็นม ิตรก ับส ิงแวดล้อมระบบ 

ราขการมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น

(๓) ย ุทธศาสตร์...
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(๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ดังน้ี 
๑) ด้านความมั่นคง
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน
๓) ด ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๖) ด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑ .๗ แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒)ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 
๓)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแช่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

และยั่งยืน
๖)ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การฟ้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗)ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘)ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๙)ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๑๐)ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

(๒) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๑) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล ี่ยนแปลงต่างๆ ที,ประเทศกำลังประสบอยู่ 
ทำให ้การกำหนดวิส ัยท ัศน ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงม ีความต ่อเน ื่องจากว ิส ัยท ัศน ์แผนพ ัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น ้อมนำและประยุกต ์ใช ้หล ักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพ ียง ย ึดคนเป ็นศ ูนย ์กลางของการพ ัฒ นาอย ่างม ีส ่วนร ่วม การพ ัฒนาท ี่ย ึดหลักสมดุล ย ั่งยืน โดย 
วิส ัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนา 
ที่มุ่งสู,การเปล ี่ยนผ ่านประเทศไทยจากประเทศท ี'ม ีรายไต ้ปานกลางไปส ู,ประเทศที'ม ีรายไต้ส ูง ม ีความ 
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร ่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู,การบรรลุว ิส ัยท ัศน ์ระยะยาว “มั่นคง ม่ัง 
ค่ัง ย ั่งย ืน” ของประเทศ

๒) เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายไต้ปานกลางสู่รายได้สูง

- เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต ํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (6 0 ?  ก6 โ ๐3เวเ1โ3) และรายได้ประขาชาติ 

ต่อหัว (ธผก กอโ ๐3เวเ-เโฮ) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที' ๑๒ ในปี ๒๔๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๔๑ บาท 
(๙,๓๒๔ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓ ๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๔๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

- ผลิตภาพการผลิตเพ ิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๔ ต่อปี

- การลงท ุน...



-๑ ๖ -

- การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต ํ่ากว่าเฉลี่ยร ้อยละ ๘.0  (การขยายตัวของการลงทุน 
ภาครัฐไม,ต ํ่าก ว ่าร ้อ ยละ ๑๐.๐  และการลงท ุน ของภาคเอกซ น ขยายต ัวไม1ต ํ่าก ว ่า เฉ ล ี่ยร ้อ ยล ะ  ๗.๔ 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๒. การพ ัฒนาศักยภาพคนให ้สน ับสนุนการเจริญเต ิบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

- ประซาซนท ุกซ,ว งร ัย ม ีค ว าม ม ั่น ค งท างด ้าน เศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ส ังค ม  (5๐๐๐- 
เะ(ะ๐ก๐กก๒ 5ออนโ1ทุ/) และมีคุณภาพซีวิตทีดีฃึน

- การศึกษาและการเรียนรู้ได ้ร ับการพัฒนาคุณภาพ
- สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเปีนฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

๓. การลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
- การกระจายรายได้ม ีความเท ่าเท ียมกันมากขึ้น
- บริการทางสังคมมีค ุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถ ึง

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใข้ 

ประโยซน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพ ิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบ ัต ิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 
- เพ ิม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ เส ร ิม ส ร ้า ง ธ ร ร ม า ภ ิบ า ล ใ น ก า ร บ ร ิห า ร ส ัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของนํ้า 

๔. การบริหารราซการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
- การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
- ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ม ีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

๑.๘ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยว ิธ ีการงบประมาณขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ.ศ. 
๒๔๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๓

(๑) สาระสำคัญ
๑) ใข้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราขกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒) "งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและ 

รายจ่ายแสดงในรูป ตัวเลขจำนวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลข 
จำนวนเงิน

๓) "แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตาม 
กฎหมาย ว่าด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

๔) ''งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไวิในแต่ละแผนงาน 
๔ )''องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ 

องค์การบริหารส่วนตำบล
๖) "สภาท้องถิ่น” หมายความว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลและสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบล

๗)"งบประมาณ...



-๑๗-

๗)"งบประมาณ รายจ ่าย” หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นขอบ และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภออนุมัติตามที่กำหนดไว้ใน 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการ 
โอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจง งบประมาณด้วย

๘) "เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดขอบขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย

๙) "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วับที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่กัดไปนั้นเปีนขื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

๑๐) "เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนวังหวัด ปลัดเทศบาล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปี อาจจำแนกเปีน 
๑) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประกอบด้วย 

๑. รายจ่ายงบกลาง
เป็นรายจ่ายที่ อปท.ม ภีาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อวัดสรรให้หน่วยงาน 

ต่างๆ เบิกจ่าย มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้

รายจ่ายงบกลาง งบ/ทมวด ค่าอำระหน้ีเงินตัน
๑.งบกลาง ค่าอำระดอกเบ้ีย

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
เงินช่วยเหลือ

๒.'ป้าเหน็จ/'ป้านาญ เงินสมทบกองทุนป้าเหน็จช้ารา''ซการส่วน
ท้องถ่ิน

๒. รายจ่ายตามแผนงาน จำแนกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
- รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย

ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ข. หมวดค่าจ้าง'ชั่วคราว
ค. หมวดค่าตอบแทนค่า ใช้สอยและวัสดุ
ง. หมวดค่าสาธารณูปโภค
จ. หมวดเงินอุดหนุน
ฉ. หมวดรายจ่ายอื่น

- รายจ่ายเพื่อการลง'ทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
๒) งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

อปท.อาจวัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไดืโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน
(๓) ขั้นตอนการวัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การวัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีขั้นตอน การ 
ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ใช้แผน...
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๑) ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้ 
หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม 
รายงานการเงินและสถิติต่าง  ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประกอบการคำนวณตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณ

๒) เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมรายละเอียดงบประมาณ'ของสำนัก/กอง หรือฝ่ายต่าง  ๆ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย แล้วทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแกไขงบประมาณในขั้นต้นต่อ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น

๓) เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี 
แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมนำยอดเงินงบประมาณและรายการที่ได้รับอนุมัติขั้นต้นจากผู้บริหาร 
ท้องถ่ินน้ัน จัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

๔) คณะผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม และเข้าสู่กระบวนการ การตรากฎหมายท้องถิ่น (เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ/แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนด 
ไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

๔) เมื่องบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่น ผ่านการอนุมัติของผู้ว่าราชการ 
จังหวัด/นายอำเภอ และมีการประกาศใช้แล้ว คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณมีหน้าที่บริหาร 
งบประมาณให้เป็นไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้

(๔) วิธีการจัดทำงบประมาณ
๑) ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจำแนกเป็นงบประมาณ 

รายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
๓) ตั้งงบประมาณการรายรับรายจ่ายให้ครบทุกหมวด 

๑. หมวดรายรับ 
-ภาษีอากร
-ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
-รายได้จากทรัพย์สิน
-รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
-เงินอุดหนุน 
-รายได้เบ็ดเตล็ด 

๒. หมวดรายจ่าย 
-รายจ่ายงบกลาง 
-รายจ่ายประจำ 
-รายจ่ายเพื่อการลงทุน

๔) การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทำได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ 
ไต้รับอนุมัติแล้วไม่พอจ่ายแก่การใช้จ่าย หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน 
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงิน 
รายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี

ผ้เกี่ยวข้อง...
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ผู้เก ี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ระเบียบที่ใข้
กองคลัง - รายงานการคลัง

- สถิติรายรับ/รายจ่าย
- ประมาณการรายรับเสนอต่อ
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณภายในเดือนมิถุนายน

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่า 
ด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ ขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ 
๘, ข้อ ๒๓ สิ้นมิถุนายน

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(ปลัด)

- ตรวจสอบ
- วิเคราะห์สถิติ

ส่วนราชการต่างๆ 
(สำนัก/กอง/ฝ่าย)

- ประมาณการรายจ่ายเสนอต่อเจ้าหน้า 
ที่งบประมาณ โดยใข้แผนพัฒนาเป็น 
แนว,ทาง'ไนการจัด'ทำร่างงบประมาณภายใน 
เดือน มิถุนายน
- จัดทำร่างงบประมาณของส่วนราขการ 
โดยย ึดแผน พ ัฒ น าเป ็น ห ล ัก เสน อต ่อ  
เจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยใช้แผนพัฒนา 
เป็นแนวทางในการจัดทำร่างงบประมาณ 
ภายใน ๑-๑๕กรกฎาคม

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่า 
ด ้วยว ิธ ีการงบประมาณ ขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒

ผู้บริหารห้องถิ่น -พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบ ประมาณเป็น 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใน ๕ 
วัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
(ปลัด)

- รวบรวมจัดทำร่างงบประมาณ รายจ่าย 
ประจำปี
- จัดทำร่างงบประมาณงบประมาณใน 
ระบบอ-[/ป\5 ภายใน ๕ วัน เสนอให้คณะ 
ผู้บริหารภายในเดือน กรกฎาคม

นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
สภาท้องถิ่น

ผู้ว่าราขการจังหวัด
นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด

๑.๙  พระราชปัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑) แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม)
หมายถึง การรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมทั้งประเทศ ทำให้ 

เกิดรัฐบาลกลางขึ้น มีอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีลักษณะเด่น คือ กำลังทหาร ตำรวจ /  อำนาจ 
ในการวิน ิจฉ ัยส ั่งการ /  ม ีระบบการบ ังค ับบ ัญขาตามลำด ับข ั้น  /  ร ัฐบาลกลางเป ็นผ ู้กำหนดนโยบาย /  
อำนาจในด้านการต่างประเทศ -- ^ ขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง

กรม หรือส่วน...
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กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม อยู่ในความรับผิดขอบของรัฐบาล ใข้หลักการรวมอำนาจปกครอง 
( 06ก1;โล[\7.ลป๐ก )

๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ)
หมายถึง การบริหารราฃการที่ส่วนกลางแบ่งอำนาจบางเรื่องให้กับตัวแทนของตนเองใน 

ส่วนภูมิภาค (ราชการส่วนกลางเป ็นเจ้าของอำนาจ) โดยไม่ขาดจากการบังคับบัญชา ได้แก่ จังหวัด และ 
อำเภอ มีข้าราชการของส่วนกลางเป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม ไปประจำ เป ็นการแบ่งเบาภาระ 
ของส่วนกลาง ใช้หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ( อ606ก1:โ3(|2ลป0ก )

๓) ระเบ ียบบริหารราชการส ่วนท ้องถ ิ่น  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ 
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)

หมายถึง การโอนอำนาจการปกครองจากรัฐบาลกลาง ไปยังท้องถิ่นให้บริหารจัดการเอง 
ภายใต้การกำกับดูแลจากรัฐบาลกลาง หน่วยงานที,ได้รับการกระจายอำนาจต้อง เป็นหน่วยงานที่เป็น
“นิติบุคคล” /  ต้องมีสภาและผู้บริหารท้องถิ่น /  ต้องมีอิสระในการปกครองตนเอง /  ต้องมีงบประมาณของ 
ตนเอง ( จากภาษ ี ) /  ม ีเจ ้าหน้าที่ของตนเอง ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง  ๆ เซ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เม ืองพ ัทยา กรุงเทพมหานคร เป็น 
ลักษณะที่รัฐเปิดโอกาสให้มีการปกครองตนเอง โดยมีการเลือกตั้งขึ้นเองในท้องถิ่นนั้นเพื่อให้มาทำหน้าที่ใน 
การดำเนินกิจการและบริหารท้องถิ่นนั้น  ๆ ใช้หลักการกระจายอำนาจ 

(๒) สาระสำคัญ
๑) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราฃการ ให้ตราเป็น “พระราชบัญญัติ” การจัดตั้ง 

กรม ซ่ึงไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง -  ^ ให้ระบุ “ไม่สังกัด” ไว้ในพระราชบัญญัติด้วย
๒) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราชการ ตามวรรคหนึ่งที่ไม่มี (ไม่เพิ่ม) การกำหนด 

ตำแหน่ง /  อัตราของช้าราชการลูกจ้าง เพ ิ่มให้ตราเป็น “พระราชกฤษฎีกา”
๓) การเปล ี่ยนซ ื่อ  ส ่วนราชการ ให ้ตราเป ็น  “พ ระราช ก ฤ ษ ฎ ีก า” กรณี ตำแหน่งของ 

ช้าราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุไว้ด้วย
๔) การยุบ ส่วนราชการ ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่เป็นอันระงับไป ส่วนทรัพย์สินอื่น 

นั้นให้โอนให้ส่วนราชการอื่นตามที'รัฐมนตรีกาหนด โดยความเห็นชอบชอง “คณะรัฐมนตรี” “ช้าราชการ 
หรือลูกจ ้าง” ต้องพันจากตำแหน่งอันเนื่องจากการยุบส่วนราชการ ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ “ ส่วน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ” ประสงค์จะรับโอน ช้าราชการหรือลูกจ้าง ต้องกระทำภายใน ๓๐ 
วัน” นับแต่วันประกาศ “พระราชกฤษฎีกา”

๔) การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการ (ที่เรียกซื่ออื่น 
ที่มีฐานะเป็นกรม) ให้ “รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวง” ให้ออกเป็น “กฎกระทรวง”

๑ .๑๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๑) เหตุผลของการมีพระราฃกฤษฎีกา

๑) มีการปฏิรูประบบราชการโดย พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๔๔ 
๒) ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และการบริการประซาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓) การบริหารราชการมีประสิทธิภาพเกิดผลลัมฤทธี้ 

(๒) ท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖
๑) พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

๓/ ๑ และ มาตรา ๗๑/ ๑๐ (๔)
๒) มาตรา...
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๒) มาตรา ๓/ ๑ “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราขการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดขอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประขาขน การเปิดเผย 
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

๓) มาตรา ๗๑/ ๑๐ (๔) ให้ ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินการจัดให้มีพระราชกฤษฎีกา 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๓) เป้าหมายสำคัญของพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๖)
๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) เกิดผลส้มฤทธี้ต่อภารกิจ'ชองรัฐ 
๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ 
๔) ไม่มีฃั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
๔) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

(๔) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุฃฃองประชาซน(หมวด ๒ มาตรา ๗) วัตถุประสงค์ 
๑) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีฃองประชาชน 
๒) ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม 
๓) ประโยขน์สูงสุดของประเทศ

(๔) แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยขน์สุขของประชาชน(มาตรา ๘)
๑) การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตาม มาตรา ๗ 

และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
๒) การปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน
๓) ก่อนเริ่มดำเนินการ ต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วน กำหนด 

ขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาขน ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็น 
ของประซาขน หรือขี้แจงทำความเข้าใจ

๔) ต ้องคอยร ับฟ ังความค ิดเห ็น และความพ ึงพอใจชองส ังคม โดยรวมและประชาชน
ผู้รับบริการ

๔) ในกรณีที่เก ิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ส่วนราชการดำเนินการ แก่ไช 
ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว กรณีป ัญหาเกิดจากส่วนราชการอื่นให้ส ่วนราชการแจ้งให้ส ่วนราชการที่ 
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการแก่ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย

(๖) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ (หมวด ๔) 
ส่วนราชการต้องดำเนินการ ดังนี้ (มาตรา ๒๐)

๑) กำหนดเป้าหมาย 
๒) แผนการทำงาน
๓) ระยะเวลาแล้วเสร็จชองงานหรือโครงการ
๔) งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ
๔) ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประขาขนทราบทั่วกันด้วย

๑ .๑ ๑  ระเปยบ...
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๑ .๑ ๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗

(๑) มีผลใช้บังคับ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ มีผลใข้บังคับ 
วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๔๔๙

(๒) ข้อ ๔ กำหนดว่า ในกรณีที่ อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ขอทำความตกลงกับ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการปฏิบัติ (โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราขการจังหวัด)

(๓) การรับเงิน
๑) เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธี้ ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ๆทั้งสิ้น 
๒) การรับเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง

๓) เมือรับเงินแล้วให้บันทึกในสมุดเงินสดภายในวันที่รับเงินหากรับเงินภายหลังบิดบัญชี 
ให้บันทึกรับในวันนั้นเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย

๔) ข้อ ๗ เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ้ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ เว้นแต่
- มีระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- จัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราว
- เงินรายได้ที่ อปท. จัดหาเป็นครั้งคราวถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีเงิน 

เหลือจ่าย หรือ หมดความจำเป็นให้น่าส่งเป็นรายได้ของ อปท.
(๔) การจ่ายเงิน

๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิทุกรายการต้องมีหลักฐานการจ่าย
๒) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็น เช็ค หรือจัดทำใบถอนเงินฝากธนาคาร 

เพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงิน
๓) การเขียนเช็คสั่งจ่ายหัวหน้าหน่วยงานคลัง กรณ ีท ี่ม ีการจ่ายเงิน ที่มี'วงเงินตํ่าก'ว,าสอง 

พันบาท เซ่น ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่านั้าค่าไฟ เป็นต้น
(๔) เงินสะสม

๑) ทุกสิ้นปีเมื่อบิดบัญชีรายรับ รายจ ่าย แล้ว ให้กันเงินสะสม ไว้ ๒๔ 96 เพื่อเป็นทุน
สำรองเงินสะสม (ข้อ ๘๗)

๒) อปท.สามารถใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ ดังนี้
๑. กรณีที่ยอดเงินสะสม มีเหลือไม่เพียงพอต่อการบริหาร ต้องขอความเห็นขอบจาก 

สภาท้องถิ่นและขออนุมัติจาก ผวจ.
๒.ป ีใดม ียอดเง ินท ุนสำรองเงินสะสมเก ินร้อยละ๒๔ ของงบประมาณประจำปีน ั้น 

สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไข ข้อ ๘๙
๓) ข้อ ๘๘ งบประมาณประจำปีมีผลบังคับใช้แล้ว ในระยะ ๓ เดือนแรกรายได้ยังไม,ได้เข้า 

มาหรือมีไม่เพียงพอ
- สามารถเบิกจ่ายได้ท ุกหมวด ท ุกรายการ โดยเบ ิกจ่ายล่วงลํ้าเง ินสะสมได้ และ 

บันทึกบัญชีเป็นค,าใข้จ่ายปกติ
(หากเลยระยะเวลา ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณแล้ว รายได้ ยังไม่เข้าหรือมีไม่ 

เพียงพอให้ อปท.ปฏิบัติตาม นส.มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙ ลว.๘ ม.ค.๔๒ เรื่อง การทดรองจ่ายเงินสะสม)
- กรณ ีท ี่เป ็นรายจ่ายที,จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ ได้รับแจ้งยอด 

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้รับโอนเงิน ให้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปก่อน(ยกเว้นงบลงทุน)

๔) การจ ่าย...
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๔) การจ่ายขาดเงินสะสม ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยให้ระบุวัตถุประสงค!นการใฃ้ 
จ่ายเงินให้ซัดเจน และคำนึงถึงประโยขน์ของประขาซนและท้องถิ่นที,จะได้รับ (ข้อ ๘๙ ) ดังต่อไปนี้

- เฉพ าะก ิจการท ี'อย ู่ใน อำน าจห น ้าท ี่ของ อปท. ที,เป ็นก ิจการท ี,ประขาซนได้ร ับ 
ประโยซน่โดยตรง เพ ื่อแกิไฃปีญหาความเดือดร้อนของประซาซน หรือท้องถิ่นที,ซาดโอกาสทีจะได้รับ 
การพัฒนา เกี่ยวกับ

* ด้านการบริการซุมซนและสังคมของประชาซนในพื้นที่
* กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท.
* กิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประขาซน ท้ังน้ี ต้อง อยู่ในแผนพัฒนาของ อปท.
* ซ ึ่งหากเป ็นโครงการเพ ื่อการลงท ุน เข่น ค ่าก ่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือ 

โครงการที่ใข้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาดำเนินการ
๑.ตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอน 

งบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก
๒.กรณีตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณแล้วไม,เพ ียงพอก็อาจ ใข ้จ ่ายจาก

เงินสะสมมาสมทบได้
๓. หาก อปท. เห ็นว ่าโครงการด ้งกล ่าวมคีวามจำเป ็นเร่งด ่วนในการบำบัด 

ความเดือดร้อน ฃฃองประซาซนหรือการบริการขุมขนและสังคมของประขาซน ในพื้นที่ และไม่อาจรอตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไปได้ ก็อาจใข้จ่ายจากเงินสะสมได้

- ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีถัดไป
- หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเงินสะสมจำนวนด้งกล่าวนั้นต้องพับไป

๔) ข้อ ๙๐  งบประมาณ ประกาศใช ้บ ังค ับแล ้ว ม ีงบประมาณไม่เพ ียงพอหรือไม ่ได ้ต ั้ง 
งบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น กรณีด้งนี้

- รับ โอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน (ไม่รวมบรรจุใหม่)
- เบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่นฯ พนักงานท้องถิ่น (รวมลูกจ้างด้วย) ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม 

กม.ว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. ในระหว่างปีงบประมาณ

๒. สรุปแนวคิด หลักการ องค์ความเล่าหรับการนำไปพัฒนาท้องถ่ินสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒.๑ การบริหารแบบ ? 0 0 0 ะ  ( ? 0 0

(๑) หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา
แ6กกํ 1=3/01 มีซีวิตอยู่ในซ่วง ปี ค.ศ. ๑๘๔๑-๑๙๒๖ เป็นขาวฝรั่งเศส นักเศรษฐศาสตร์และนัก 

ทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนวใหม่ (ก600๒55๔31 60000๓๔) ค.ศ. ๑๘๖๐ เมื่อเขาจบการศึกษาอายุได้ ๑๙ ปี เขาได้ 
เข้าทำงานที่บริษัทเหมืองแร่ซื่อ 0๐๓1ว3^016 0เ6 0๐ ๓ ๓ 6ก!เ7*^0 นโ0เา3๓ ช63น-อ60326พ่แ6 ไดืไต,เด้าสู่ 
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้อำนวยการในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๘๘-๑๙๑๘ เขาได้เขียนหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 
๑๙๑๖ ซ่ือ ฬ ค เก !รปลป๐ก เกปน5ปา6แ6 61 36ก6โ3๒ หรือ หลักการบริหารอุตสาหกรรม

(๒) เฮบรี่ ฟาโยล (แ6 ทโเ 1=3/๐0 ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใข้คน 
จำนวนมากๆ ในการทำงานแล ้วละก ็ห ัวใจของการบริหารจ ัดการเพ ื่อให ้งานสำเร ็จตามเบ ิาหมายน ั้น  มี 
องค์ประกอบด้วยถัน ๔ ปีจจัย เรียกว่า ก(ว(ะ(X มีด้งนี้

๑) การวางแผน...



๑) การวางแผน (กเลททเทฐ) : การวางแผน
การกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นจนจน ให้ครอบคลุม 

ทุกกระบวนการ เบ็เนแนวทางที่วางไว้สำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งการวางแผนนี้จะเกิดขึ้นจากวัสัยทัศน์ 
บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการการ 
ทำงานและเปาหมายที่จะต้องบรรลุสู่ความสำเร็จ

๒) การจัดองค์การ (0โฐ3 ก12เทฐ) : การจัดองค์กร
การกำหนดตำแหน ่งงาน ภาระ หน้าท ี่ ความร ับผ ิดชอบ ตลอดจนจำนวนคน ให้ 

ครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจัดลำดับ 
การบริหารและสั่งการด้วย หากองค์กรมีการจัดการองค์กรที่เป็นระบบระเบียบ แบ่งงานชัดเจน ไม่ทับซ้อน 
มีหน้าท่ีครบ มี'ปริมาณคนพอกับท่ีต้องการ ก็ย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสำเร็จท่ีสูง 

๓) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ ((1๐กกกกลกปเทฐ) : การบังคับบัญชาสั่งการ
การจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการทำงานนั้นจะทำให้เราเห็นสายบังคับบัญชาที่ 

ชัดเจน เห็นสำคับความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ เพราะการทำงานหมู่มากจำเป็นต้องมี 
ผ ู้บ ังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจน 
สอดส่องบีญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ฃ้อดีในการมีอำนาจสั่งการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการตัดสินใจ 
อย่างทันท่วงที ผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจจะต้องสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และตัดสินใจได้ 
เฉียบชาด ว่องไว ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วย และผู้บังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่ 
จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ รวมถึงอยู่ช้างๆ ในยามที่เกิดวิกฤติ 

๔) การประสานงาน (0)01X1๒ลปกฐ) : การประสานงาน
หมายถ ึงภาระหน้าท ี่ในการเช ื่อมโยงงานตลอดจนการปฏิบ ัต ิการท ุกอย่างรวมไปถึง 

กำลังคนที่หน่วยให้ทำงานเช้ากันให้ได้ กำกับให้มุ่งไปสู่เปาหมายเดียวกัน อำนวยให้เกิดการทำงานที,ราบรื่น 
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่วางไว้ ทุกอย่างหากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้ เมื่อ 
มีการแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการทำงานที่ 
ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนต้องทำงานสอดประสานกันเพื่อผลสำเร็จเดียวกันบั่นเอง 
การประสานงานที,ดีน ั้นจำเป ็นจะต้องมีในทุกระดับ ต ั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง 
แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน 

๔) การควบคุม (0 วก1:โ๐พ ก ฐ) : การควบคุม
การควบคุมในที่น ี้หมายถึงการกำกับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไป 

ตามแผนท ี่วางไว ้ ประครองการดำเน ินงานให ้เป ็นไปตามกรอบท ี,กำหนด ท ั้งในเร ืองของกรอบเวลา 
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิการ ขั้นตอนการทำงาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให ้เก ิดความราบรื่น การ 
ควบคุมน ี้ย ังรวมไปถ ึงการบร ิหารท ี,ไมใช ่ทร ัพยากรบ ุคคลอ ีกด ้วย แต ่รวมถ ึงทร ัพยากรท ี,เป ็นวัตถุด ิบ 
เคร ื่องจ ักร ผลผล ิตท ี,ได ้ ตล อดจน งบ ป ระม าณ ใน การดำเน ิน งาน ท ั้งห ม ดด ้วย เฟ ือให ้การท ำงาน ม ี 
ประสิทธิภาพที่สุด

(๓) การนำไปใช้
ทฤษฎีการบริหารของ 1=37๐1 ยอมรับองค์กรที่เป็นทางการ โดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งงานกัน 

ทำ (5เว6๐เล1เ23ป๐ท) และเน้นถึงความสำคัญที่ว่าอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต้องเท่ากัน โดย 1=37๐1 
ระบ ุเปาหมายที่สำคัญชององค์การ คือ ความเป ็นระเบ ียบ ความมั่นคง ความคิดริเร ิ่ม และความสามัคคี 
นักทฤษฎีการบริหารจะต้องเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนักทฤษฎีระบบองค์การขนาด 
ใหญ่แล้ว สิ่งที่พวกเขาสนใจและให้ความสำคัญ คือ หลักการและแนวคิดสำหรับการประสบความสำเร็จของ 
องค์การซึ่งเป็นทางการ

(๔) การนำไปใช้...



-๒๕-

(๔) การนำไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการบริหารงาน ๔ ขั้นตอน คือ
๑) การวางแผน (ศ.ลกกเกรู) หมายถึง การศึกษางานในอนาคต เละการจัดการวางแผนเพื่อปฏิบัติ 
๒) การจัดการองค์การ ((วโรูลก12เก รู) หมายถึงการรวบรวมวัสดุเครื่องมือ และกำลังคนเล้ว 

จัดแบ่งงาน ทั้งวัสดุและกำลังคนออกไปตามหน้าที่ของงาน
๓) การบังคับบัญชา (0๐ ๓ ๓ ลก๐แกรู) หมายถึง การสั่งการให้บุดคลในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้หมายของงาน
๔) การประสานงาน (0๐โปเกปกรู) หมายถึง การประสานกิจการทุกอย่างให้ดำเนินไปได้อย่าง 

ประสานสัมพันธ์กันใดยตลอด
๔) การควบคุม(0๐ ก!:โ๐พกรู) หมายถึง การบังค ับให้งานทุกอย่างดำเน ินไปตามกฎเกณฑ์ 

ระเบียบเบบแผน หรือตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้
(๔) ข้อดีและข้อเสียของ ศว000

ข้อดีของ ศว0 0 0 ขอ้เสยีของ ศว0 0 0
องค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากที่ม ีการปรับปรุง 
กระบวนการบริหาร

มุ่งเน ้นผู้ปฏิบ ัต ิงาบในระดับผู้บ ังคับบัญชาเป็นส่วน 
ใหญ่

องค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากที่ม ีการปรับปรุง 
กระบวนการบริหาร
สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานวิชาการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

๒.๒ ?อ0 /^ วงจรการควบคุมคุณภาพ
(๑) หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา

โ,0 07\ หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: อ๐๓เกรู 0 7 0 ๒) หรือวงจรชูฮาร์ต (5เา6ผเาลโ!: 
0 7 ๐๒) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ

ความหมายของ ?อ07\ ?อ07\ คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท 
(ผลแ6 โ รเา๐พ!าลโ!:) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น 
เมื่อ เอดวาร์ด เดมมื่ง ( ผ .ผ ผ ล โ ๐เร อ๐๓!กรู) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพรให้เป็นเครื่องมือ 
สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาป้ญหาอุปสรรคใน 
แต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกซื่อว่า “วงจรเต็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิด 
ในการใช้วงจร ?007\ นั้นสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่ว 
โลก ?007\ เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ ๔ คำคือ

๑) ? (ลก (วางแผน) ศเฮเก หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง 
การกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปญ้หาที่เกิดขึ้นจาก 
การปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ศลก การจัด 
อ ันด ับความสำคัญของ เป ้าหมาย กำหนดการดำเน ินงาน กำห น ดระยะเวลาการดำเน ิน งาน  กำหนด 
ผู้รับผิดขอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม 
ความเหมาะสมของลักษณะ การดำเน ินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ส ิ่งท ี'เก ิดขึ้นใน 
อนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

๒) 0 ๐ (ปฏิบัติตามแผน) 0 ๐ หมายถึง การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมี 
โครงสร้างรองรับ การดำเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซึ่งคณะเราก็มีการจัดตั้งไว้อยู่ 
แล้ว จะต้องมีวิธีการดำเนินการ

๓) 01า๐๐!๐..



๓) (ะเาอ0เ5 (ตรวจสอบการปฏิบ ัติตามแผน) 60^ หมายถึง การประเมินแผน อาจ
ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการ 
ประเมินผลของ การดำเน ินงานตามแผนที่ได ้ต ั้งไว ้ โดยในการประเม ินดังกล,าวสามารถทำได ้เอง โดย 
คณ ะกรรมการท ี่ร ับผ ิดขอบแผนการดำเน ินงานน ั้น   ๆ ซ ึ่งเป ็นล ักษณ ะของการประเม ินตนเอง โดยไม่ 
จำเป ็นต ้องต ั้งคณะกรรมการ อ ีกขุดมาประเมินแผน หรือไม่จำเป ็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ 
ยุ่งยากซับซ้อน

๔) /\ช: (ปรับปรุงแก้ไข) /\ช  หมายถึง การน่าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การ 
น่าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามืโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ 
ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม สำหรับการดำเนินการในปีต่อไป

-๒๖-

(๒) ประโยชน์ของ กอ(ะ/\
๑ .เพื่อป้องกัน ๒.เพื่อแก้ไขป้ญหา ๓.เพื่อปรับปรุง

การนำวงจร กอ(ะ/\ ไปใช้ ทำให้ผู้ 
ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผน 
ที่ดีช่วยป้องกันป้ญหาที่ไม่ควรเกิด 
ช่วยลดความสับสนในการทำงาน 
ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อย 
เกินความพอดีลดความสูญเสียใน 
รูปแบบต่างๆ

ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ 
สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่ประหยัด เราควร แก้ป้ญหา

กอ(ะ/\ เพื่อการปรับปรุงคือ ไม่ต้อง 
รอให้เกิดป้ญหา แต ่เราต ้องเสาะ 
แสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธ ีการที่ด ี 
กว่าเดิมอยู่เสมอเพื่อยกระดับคุณภาพ 
ช ีว ิตและสังคม เม ื่อ เราค ิด ว ่าจะ 
ปรับปรุงอะไรก็ให้ใช้วงจร กออ/\ 
เป ็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อ 
สำคัญ ต้องเริ่ม กอ(ะ/\ ที่ตัวเอง 
ก่อนมุ่งไปทีค่นอ่ืน

การทำงานที่มกืารตรวจสอบเป็น 
ระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมีความ 
รัดกุมขึ้น และแก้ไขป้ญหาได้อย่าง 
รวดเร็วก่อนจะลุกลาม

การใช้ กอ(ะ/\  เพื่อการแก้ป้ญหา 
ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างท่ี 
เป ็นป ิญ หา เม ื่อ ห าป ้ญ ห าได ้ ก็ 
นำมาวางแผนเพื่อดำเน ินการตาม 
วงจร กอ(ะ/\  ต่อไป

การตรวจสอบที่น ์าไปสู่การแก้ไข 
ปรับปรุง ทำให้ป้ญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 
ไม่เกิดซํ้าหรือลดความรุนแรงของ 
ป ้ญ ห า ถ ื อ เ ป ็ น ก า ร นำค ว า ม  
ผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

๒.๓ แนวคิด รผ 0 7  / \ก3(7515 
(๑) หลักการ

หลักการสำคัญของ รพอ !  ก็ค ือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ รพอ !  จึงเรียกได้ว่าเป ็นการวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ (รเณลบเวก ลกล17515) ซ ึ่งเป ็นการวิเคราะห์จ ุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห ์ป ิจจัยต ่าง  ๆ ท ั้งภายนอกและ 
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ท้ังส่ิง 
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบ1ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มืต่อ 
องค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง  ๆ ที่องค์กรมือยู, ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยขน่ 
อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่ 
เหมาะสมต่อไป

(๒) ประโยชน์...



-๒๗-

(๒) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ รพ0 7
วิเคราะห์ รพอ'7 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง  ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึง 

ป ัจจ ัยเหล ่านี้แต่ละอย่างจะซ่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งของ 
องค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเปัาหมายในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น 
คุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาส 
เพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการ 
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ รพ0 7  นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การ 
กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

(๓) ข้ันตอน /  วิธีการดำเนินการทำ รพ0 7  /\กล1/515
๑) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

การประเม ิน สภาพ แวดล ้อมภายใน องค ์กร จะ เก ี่ยวก ับ ก ารว ิเค ราะห ์แ ล ะพ ิจารณ า 
ท ร ัพ ยากรและความสามารถภายใน องค ์กร ทุก  ๆ ด้าน เพ ื่อท ี่จะระบ ุจ ุดแข ็งและจ ุดอ ่อนขององค ์กร 
แหล่งที,มาเบ ื้องต ้นของข้อม ูลเพ ื่อการประเม ินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ ื่อ การบริหารที่ 
ครอบคลุมท ุกต้าน ทั้งในต้านโครงสร้าง ระบบ ระเบ ียบ วิธ ีปฏิบ ัต ิงาน บรรยากาศในการทำงานและ 
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดำเน ินงานที่ผ ่านมาของ 
องค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย

- จุดแข็งขององค์กร (5-51โ6ท57ห5) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ 
ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนำมาใช้ใน 
การพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร

- จุดอ่อนขององค์กร (พ-พ6ลก65565) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่ 
อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น  ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ 
ขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยขน์ต่อองค์กร

๒) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถด้นหาโอกาสและอุปสรรค 

ทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่ 
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เซ่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เซ่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประซาขน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพ 
ของประซาซน ลักษณะชุมขน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทาง 
การเมือง เข่น พระราซบัญญัติ พระราซกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง 
กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะซ่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (0-0|ว|ว๐โ1นก1ป65) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดที่สามารถล่งผลกระทบประโยขน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับมหา 
ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้

- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (7-71าโ631ร) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัย 
ใดที่สามารถล่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร 
จำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบด้งกล่าวได้

๓) ระบุสถาน...



-๒๘-

๓) ระบุ?(ถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ 

ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อน 
ภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร กำลังเผชิญสถานการณ์เข่นใดและ 
ภายใต้สถานการณ์ เข่นนั้น องค์กรควรจะทำอย่างไร โดยท่ัวไป ในการวิเคราะห์ รพ(ว'I ดังกล่าวนี้ องค์กร จะ 
อยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบดังนี้

- สถานการณ์ที่ ๑ (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ ื่งปรารถนาที่สุด 
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังน้ัน ผู้บริหารขององค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (ลรูฐโ655เห6 - 
ร1:โล1:ล5ณ์ เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใข้และฉกฉวยโอกาสต่าง  ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มท่ี

- สถานการณ์ที่ ๒ (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่ส ุด 
เน ื่องจากองค์กรกำลังเผชิญอยู่ก ับอ ุปสรรคจากภายนอกและมีป ัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น 
ทางเลือกที่ดึที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (ปอเคัก5^6 ร1:โล1:6^) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย 
อุปสรรค ต่าง  ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทำให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด

- สถานการณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ 
แข่งข ันอยู่หลายประการ แต่ต ิดขัดอยู่ตรงที่ม ีป ัญหาอุปสรรคที่เป ็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเข ่นก ัน ดังนั้น 
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (1:นโกลโ๐นกป-๐โเ6ก16ป รบโล1:637) เพื่อจัดหรือแกไชจุดอ่อนภายในต่าง  ๆ ให้ 
พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง  ๆ ที่เปิดให้

- สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่ 
เอ ื้ออำนวยต่อการดำเน ินงาน แต่ต ัวองค์กรมีข ้อได้เปรียบที่เป ็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ 
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือชยายขอบข่ายกิจการ 
(ป!ห6โ5เป0ลป๐ท ร1:โลเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่ม ีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น  ๆ แทน

(๔) ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ รพ 0 7  มีดังนี้
๑) ควรว ิเคราะห ์แยกแยะควรทำอย ่างล ึกซ ึ้ง เพ ื่อให ้ได ้ป ัจจ ัยท ี่ม ีความสำคัญจริง  ๆ เป็น 

สาเหตุหลัก  ๆ ของปัญหาที,แท้จริง กล่าวคือ เป ็นปัจจัยท ี่ม ีประโยชน์ในการนำไปกำหนดเป ็นนโยบาย 
ตลอดจนสามารถนำไปกำหนดกลยุทธ์ ท ี'จะทำให้องค์การ/ชุมขนบรรลุเปัาหมายที่เป ็นผลลัพธ์ชั้นสุดท้าย 
(โอรนแ) ได้จริง

๒) การกำหนดปัจจัยต่าง  ๆ ไม่ควรกำหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่าง  ๆ ไม,ว่าจะ 
เป็น จุดอ่อน (พ) หรือ จุดแข็ง (ร) หรือ โอกาส (0) หรือ อุปสรรค (7) ให้มีความหมายคาบเกี่ยวกัน จำเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด ท ั้งน ี้เพราะปัจจัยท ี่อยู่ 
ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป 

(๔) ข้อดี -  ข้อเสีย ของการทำ รพ 0 7  /\กลบุโรเร

ข้อดี ข้อเสีย
การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย  ๆ ทาง โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลท่ีนำมาใช้ 

วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจใน 
ความรู้พื้นฐานของเทคนิค รพ0 7  ของผู้วิเคราะห์

การกำหนดความสำคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ ต้องทบทวน รพ0 7  เป็นระยะ  ๆ เพื่อตรวจสอบ 
สภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่าง  ๆ ที่นำมาใช้เป็น 
ข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปแล้วหรือไม่



-๒๙-

ข้อดี ข้อเสิย
การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น
การวิเคราะห์และแก้ปีญหาในการดำเนินการ
การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สงขึ้น
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่

(๖) แนวคิดในการใช้การวิเคราะห์ ร ผ 0 7  /\กล1/515 สำหรับการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ธ/\แเ/ 6ธ0บอ ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งหมายรวมถึงทั้งเขตหมู่บ้าน ตำบล 
และขุมซนสำหรับเทศบาลว่ามีจุดแข็งอย่างไร 
ในท้องถิ่นของตนเองมีจุดเด่นในเรื่องอะไร 
สภาพพื้นที่ทำให้เกิดจุดเด่นหรือไม่ ประซาซน 
ในท้องถิ่นมีจุดเด่นอย่างไร

๒.ท้องถิ่นของตนเองมีจุดด้อยที่เกิดจาก 
ท้องถ่ินอย่างไร จุดด้อยเกิดขึ้นเพราะสภาพ 
ทางภูมิศาสตร์ความแข็)นมาทางประวัติศาสตร์ 
หรือไม่หรือเป็นเพราะว่าเกิดจากผู้บรืหาร 
ท้องถ่ินและข้าราฃการท้องถ่ินทำให้เกิด

๒.๔ หลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดี (0๐๐ฝ 6(^/6โทลก06)
(๑) สาระสำคัญ

๑) ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือศัพท์บัญญัติราขบัณฑิตยสถานว่า 
วิธีการปกครองที่ดี (6๐001 6 ^ 6 โกลก06) ธรรมาภิบาลเป็นคำซึ่งมีความหมายไม,แน่ไม1นอน ในการพัฒนา 
ระหว ่างประเทศกล ่าวว ่าเป ็นว ิธ ีการดำเน ินก ิจการบ ้านเม ืองและ บริหารทรัพยากรบ ้านเม ือง ในทางที่ 
รับประกันว่าสิทธิมนุษยฃนจะบังเกิดผล ธรรมาภิบาลใช้กับองค์กรใดก็ได้อาทิ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน 
การปกครองระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม

๒) ธรรมาภ ิบาลเป ็น เร ื่องการวางโครงสร ้าง วางกลไกให้เก ิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือ เรื่องตัวบุคคล เป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลเป ็นการวางระบบวาง 
โครงสร้างเพื่อควบคุมให้คนประพฤติปฏิบัติ แต่จริยธรรมจะลึกกว่านั้น โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึก ต้องไม่ 
ทุจริต ไม่ประพฤติมิซอบ

๓) ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของหน่วยงาน และ บุคคล โดยให้หน่วยงานใส่ใจเรื่องธรรมาภิบาล 
ให้มากขึ้นให้อยู่ในสายเลือด ต้องทำให์ได้ต้องลงทุนและต้องเริ่มทำ 

(๒) หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๑)พระราซบัญญัติระเบียบบริหารราซการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ ที่ได้มีการเติม 

สาระสำคัญเรื่องธรรมาภิบาล หลักประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆ เข้าไปไว้เป ็นความในมาตรา ๓/ ๑ ใน 
พระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งเจตนารมณ์ คือ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาขน...” อาจจะกล่าวได้ว่า 
ธรรมาภิบาลเป็นการเจริญรอยตาม พระปฐมบรมราซโองการ “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์ 
สุขแห่งมหาซนซาวสยาม”

๒) ธรรมาภิบาลเป็นทำงานอย่างมีค ุณภาพ ให้ประซาซนมีความพึงพอใจ การบริหารต้องมี 
การตรวจสอบไดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ให้มีความยุติธรรมและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาขน

๓) ธรรมาภ ิบ าลเป ็น แน วท างใน การจ ัดระเบ ียบ ให ้ภาคร ัฐ  ภาคธ ุรก ิจ เอกขน  และภาค 
ประซาขนทั้งฝ ่ายวิฃาการ ฝ ่ายปฏิบ ัต ิการ ฝ ่ายราซการ และฝ่ายธุรก ิจสามารถอยู่ร ่วมกันอย่างสงบสุข มี 
ความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔) เป็นส่วนเสริม...



-๓๐-

๔) เป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทา ป้องกัน หรือแก่ไข 
เยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต

๔) การรักษาสิทธิประโยฃน์ฃองส่วนรวม
๖) การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม 
๗) การใส่ใจปิญหาสาธารณะของบ้านเมือง 
๘) กระตือรือร้นในการแก้ปิญหาตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 
๙) ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม
๑๐) การใส,ใจป ้ญ หาหารบริหารจ ัดการ การกระตือร ือร ้นในการแก ้ป ัญหาตลอดจนการ 

เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
๑๑) ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง
๑๒) บุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยซน่ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประซาซนสร้างระบบ 
การรับฟ้งความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

๑๓) ความยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
(๓) ความเป็นมาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย

๑) ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
๒) ฃอถู้ยืมเงินมาบรรเทาภาวะปัญหา จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (แฬโ)
๓) รัฐบาลไทย ต้องให้คำมั่นว่าจะต้องสร้าง “(30๐01 (3๐ห6โกลก06 ” ขึ้นในภาครัฐ 
๔) คณะรัฐมนตรี เห็นขอบให้สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๔) ออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ 

สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๒
๖) ออกพระราฃกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ 
๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๔๐ เพื่อให้กระบวนการสร้าง 
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที,ดี เก ิดผลอย่างจริงจ ัง คณะรัฐมนตรีได้มืมติให้ความเห็นขอบ 
ระเบ ียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี เมือวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๔๔๒

(๔) องค์ประกอบของหลักธรรมภิบาล
๑) หลักนิติธรรม (โ!น๒ ๐โ แลผร) ประกอบด้วย ๗

- หลักการแบ่งแยกอำนาจ
- หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
- หลักความรับผิดขอบด้วยกฎหมายของฝายตุลาการและฝ่ายปกครอง
- ความขอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา มีประสิทธิภาพ
- หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
- หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มืกฎหมาย”
- หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

๒) หลักคุณธรรม ([ฬ0โลแ*7/ผเา1๐ร) หลักการสำคัญด้านคุณธรรม
- ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น
- ปลอดจากการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ และ วินัย
- ปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาฃีพ ค่านิยม และจรรยาบรรณ

- น ้อมนำหลัก...



-๓๑-

- น้อมน่าหลักการคำสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้ 
๓) หลักความโปร่งใส (7โลก5เวลโ6 ก07)

- ประซาซนเช้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเช้าใจง่าย
- มีกระบวนการให้ประซาซนตรวจสอบความถูกต้องอย่างซัดเจน
- ปฏิบัติตามประกาค ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ
- มีความสุจริตและบรืสุทธิ้ใจ

๔) หลักความมีส่วนร่วม (?ลโป๐ เวลป๐ก)
- เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเบีาหมาย
- เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีฃี้น
- ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณขน
- ให้สาธารณขนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานคำเนินการ
- การมีส่วนร่วมในการแก้บีญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ
- การเปีดรับพีงความคิดเห็นและมีความเข้าใจในเรื่องที่ สาธารณซนสนใจ
- การเปีดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน ร่วมรับรู้ ร่วมเสนอ 

และร่วมตัดสินใจในบีญหาสำคัญ
- ควรมีข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมต้องการเพื่อใช้ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

๔) หลักความรับผิดขอบ (/แะ(ะ(วนก1:ลเว]ปบ/)
- การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดขอบต่อสังคม
- การใสใจบีญหาสาธารณะของบ้านเมือง
- กระสือรือร้นในการแก้ปีญหา
- กล้าดำเนินการตามกฎหมายและกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน
- คำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยขน้ส่วนรวม
- การสร้างระบบการรับฟ้งความคิดเห็นและ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

๖) หลักความคุ้มค่า (0051: ^ 6 0 ^ 6 )
- บริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยฃน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
- กำหนดกรอบหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราฃการ พนักงาน หรือ 

ลูกจ้างให้พอเหมาะกับงานในหน้าที่ความรับผิดขอบ
- ใข้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สร้างสรรค์
- รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

๒.๔ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) พระราซดำรัสเก ี่ยวก ับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพ ียง

...การพ ัฒนาประเทศจำเป ็นต ้องทำตามลำด ับข ั้น  ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความ 
พอมีพอกิน พอใช้ของประซาซนส่วนใหญ่เป็นเบื้องด้นก่อน โดยใช้ว ิธ ีการและใช้อ ุปกรณ์ท ี่ประหยัด 
แต่ถ ูกต้องตามหลักวิซา เม ื่อได้พ ื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบ ัติได้แล้ว จ ึงค ่อยสร้างค ่อยเสริม 
ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจข ั้นท ี่ส ูงข ึ้นโดยลำดับต่อไป หากม ุ่งแต ่จะท ุ่มเทสร ้างความเจร ิญ  ยก 
เศรษฐกิจข ึ้นให ้รวดเร ็วแต ่ประการเด ียว โดยไม่ให ้แผนปฏิบ ัต ิการสัมพันธ์ก ับสภาวะของประเทศและ 
ของประซาซนโดยสอดคล้องด้วย ก ็จะเก ิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง  ๆ ขึ้น ซ ึ่งอาจกลายเป ็นความ 
ย ุ่งยากล้มเหลวได้ในที่ส ุด...

(๒) ป ร ัช ญ า...



(๒) ปร ัชญ าเศรษฐก ิจพอเพ ียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
๑) ปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ๓ ห่วง

- ห่วง ๑. ความพ อป ระมาณ  หมายถ ึง ความพอดีท ี่ไม1น ้อยเก ินไปและไม ่มาก 
เกินไป โดยไม ่เบ ียดเบ ียนตนเองและผ ู้อ ื่น  เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

- ห่วง ๒. ความม ีเหต ุผล หมายถึง การต ัดส ินใจเก ี่ยวก ับระด ับของความพอเพ ียง 
น ั้นจะต ้องเป ็นไปอย่างม ีเหต ุผล โดยพ ิจารณ าจากเห ต ุบ ีจจ ัยท ี่เก ี่ยวช ้องตลอดจน คำน ึงถ ึงผลท ี่คาดว ่า 
จะเก ิดข ึ้นจากการกระทำน ั้น   ๆ อย่างรอบคอบ

- ห่วง ๓...
- ห่วง ๓. การมีภ ูม ิค ุ้มก ันท ี่ด ีในตัว หมายถ ึงการเตร ียมต ัวให ้พร ้อมรับผลกระทบ 

และการเป ล ี่ยน แป ลงด ้าน ต ่าง  ๆ ท ี่จะเก ิดข ึ้นโดยคำน ึงถ ึงความเป ็นไปได ้ชองสถานการณ ์ต ่าง  ๆ ท่ี 
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

๒) ปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ๒ เงื่อนไช
- เงื่อนไช ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก ี่ยวก ับว ิชาการต ่าง ท ี่เก ี่ยวช ้องอย ่าง 

รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล ่าน ั้นมาพ ิจารณาให ้เช ื่อมโยงก ัน เพ ื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบ ัติ

- เงื่อนไข คุณธรรม ท ี่จะต ้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความชื่อส ัตย์ส ุจริต และมีความอดทน ม ีความพากเพ ียร ใช้สติบ ีญญาในการดำเนินชีวิต

(๓)ปร ัชญ าเศรษฐก ิจพอเพ ียงก ับการจ ัดการภาครัฐ
การจ ัดการภาคร ัฐแน วให ม ่จะให ้ความส ำค ัญ เร ื่อง การส ร ้างธรรมาภ ิบ าล ความเป ็น  

ธรรมในสังคม การให ้ความ ส ำค ัญ ก ับ บ ท บ าท ข อ งภ าค ป ระชา ส ังคมและการเสร ิมพ ล ังป ระซาซน  
ตลอดจนการนำแนว ทางการจ ัดการแบบภาคธ ุรก ิจมาปร ับใช ้เพ ื่อ เพ ิ่ม  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ชององค ์การภาครัฐ เป ็นแนวคิดหลักในการปฏิร ูประบบบริหารภาครัฐ เพ ื่อตอบสนองและปรับตัวให ้ 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ ส ิ่งแวดล้อมต ่างๆ เข ่น กระแส,โลกาภ ิว ัตน ์ การเป ิด เสร ี การแช่งข ัน 
ทางธุรกิจที่ร ุนแรง และการเพ ิ่มบทบาทชอง ภาคเอกชนและภาคประซาส ังคม

ย ุทธศาสตร์การพ ัฒ นาประเทศภายใต ้ แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ้งชาต ิ ฉบับที่ 
๑๐ ได ้ให ้ความสำค ัญ ในการม ุ่งส ู'ส ังคมส ันต ิส ุขอย ่างย ั่งย ืน  โดยใช ้ด ัชน ีความอย ู่ด ีม ีส ุฃ  ด ัชน ีความ 
เข ้มแข ็งทาง เศรษฐก ิจและด ัชน ีการพ ัฒ น าท ี่ย ั่งย ืน โดยพ ิจารณ าว ่า ประเทศไทยย ังคงต ้องเผช ิญ ก ับ  
การเป ล ี่ยน แป ลงท ี,สำค ัญ ท ั้งในบริบททางส ังคม เศรษฐก ิจ ส ิ่งแวดล ้อมและกระแส  โลก าภ ิร ัตน ์ 
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ 
อาจเก ิดข ึ้น โดยไต้อ ัญเช ิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ พ อ เพ ียง” มาเป ็นแนวปฏ ิบ ัต ิในการพ ัฒนาแบบบ ูรณา 
การ อย ่างเป ็นองค ์รวมท ี่ม ี “ คนเป ็นศ ูนย ์กลางการพ ัฒ นา” โดยให ้ความสำคัญในมิต ิต ่างๆ ด ังน ี้ ด ้าน 
สังคม เน ้น เร ื่องการพ ัฒนาศ ักยภาพ คุณภาพ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง จิตสำนึก 
ด ้าน เศรษฐก ิจ ให ้ความสำค ัญ ก ับการ พ ัฒ น าเศรษฐก ิจแบบพ อเพ ียง การพ ึ่งตนเองและการ พ ัฒนา 
ค ว าม ม ั่น ค ง ด ้าน พ ล ัง งาน  ด ้าน ท ร ัพ ย าก ร ธ ร ร ม ช าต ิแ ล ะ ส ิ่ง แ ว ด ล ้อ ม  เน ้น ก าร บ ร ิห าร จ ัด ก าร  
ทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล้อม และด ้านกลไกและกระบวนการ เน ้นการ จัดทำ ย ุทธศาสตร์ท ี่ 
สามารถนำไปปฏิบ ัต ิได ้จริงอยู่บน พ ื้นฐานของการศึกษาวิจ ัยมากข ึ้น

(๔) ปร ัชญ า...



-๓๓-

(๔) ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงและการประยุกต ์ใช ้ในช ่วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
หลักการพ ัฒนาประเทศที่สำค ัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙ -๑ ๑  และย ึดห ล ักการเจร ิญ เต ิบโตทางเศรษฐก ิจท ี่ลดความเห ล ื่อมล ํ้าและข ับ เคล ื่อนการเจร ิญ เต ิบโต 
จากการเพ ิ่มผล ิตภาพการผลิตบนฐานการใช ้ภ ูม ิป ัญญาและนวัตกรรม 

๒.๖ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
(๑) หลักการสำคัญ

ภาคร ัฐหร ือระบบราชการจะต ้องทำงานโดย“ยึดหลักธรรมาภิบาลเพ ื่อประโยขน์ส ุขของ 
ประชาขน” (ธ6ป:6โ ธ0ห6กาลก06, โ(ล)ว|ว16โ ตป26ทร) กล่าวคือระบบราขการท้องถิ่นไทยจะต้องปฏิรูปขนาน 
ใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พื่งของประขาขนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

(๒) ฐานความคิดหลัก
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเซิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ 

ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ 
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

(๓) คุณลักษณะสำคัญของการปฏิบัติงานในระบบราชการ ๔.๐ ควรต้องมีการดำเนินการในเรื่อง 
สำคัญ ๑๐ ข้อดังนี้

๑) ทำงานอย่างเปิดเผยโปร่งใสเพื่อให้บุคคลภายนอกและประชาซนเข้าถึงข้อมูลได้ 
๒) ทำงานเซิงรุกแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างคุณค่า 
๓) แบ่งปีนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงการทำงานซึ่งกันอย่างเป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จใน

จุดเดียว
๔) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสบุนการวางแผน 

ยุทธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน
๔) ปรับรูปแบบการทำงานให้คล่องตัวรองรับการประสานงานแนวระนาบและในลักษณะ

เครือข่าย
๖) การเตรียมการไว้ล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์พันเวลามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 

ในระดับองค์กรและในระดับปฏิบัติการ
๗) เปิดให้เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปดำเนินการแทนได้ 
๘) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมความคิดริเริ่มและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการทำงานที่พัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง
๙) บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองสู่วงการที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี 
๑๐) ให ้ความสำคัญกับบุคลากรดึงดูดบุคลากรที,ม ีศ ักยภาพสูงพ ัฒนาอย่างเหมาะสม ตาม 

บทบาทหน้าที่สร้างความผูกพันสร้างแรงจูงใจมีแผนเซิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลากร 
(๔) สาระสำคัญของ ก^/เอ/\ ๔.๐

๑) โ,!Vเอ/เ ๔.๐ คือ “ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเซิงบูรณา 
การเพ ื่อ เช ื่อมโยงย ุทธศาสตร ์ของส ่วนราชการก ับ เบ ็าหมายและท ิศทางการพ ัฒ นาของประเทศ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราขการ ๔.๐”

๒) วัตถุประสงค์
- ระบบการประเมินการพัฒนาและยกระดับระบบราขการไทย๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สุขแก่ประชาชน เกิดผลลัมฤทธึ๋ต่อภารกิจของรัฐ
- สอดคล้อง...
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- สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- ส่งผลกระทบที่ผลักดันการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๓) แนวคิด
- การใช้กรอบแนวคิดเซิงบูรณาการของ?^(ว/\มาใขในการประเมิน
- การเปลี่ยนแปลงจาก (ว่0ห๓.๐ ไปสู่ 6๐ห๔.๐
- คุณลักษณะขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่๒๑
- การปรับเปลี่ยนที่เกิดจาก 0เ3เ1:ลแ26ป 5๐\โ6โกเาก6 ก1 และกลไกลอื่น  ๆ

๔) กรอบแนวทางการประเมิน /เ(ว/\ ๔.๐
- ระดับพื้นฐาน ๓๐๐ คะแนน (83510)
- ระดับก้าวหน้า๔๐๐ คะแนน (/ฟVลก06ป)
- ระดับพัฒนาต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ ๕๐๐ คะแนน (!^ 6 แ 6 ก 0 6 )

๕) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
- หมวด ๑ การนำองค์กร

เป ็นการประเม ินการดำเน ินการของผ ู้บร ิหารในเร ืองว ิส ัยท ัศน ์เน ้าประสงค ์ ค ่าน ิยม 
ความคาดหวัง ในการผลการดำเน ินการ การให้ความสำคัญกับผู้ร ับบริการและผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย การ 
กระจายอำนาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การกำกับดูแลตนเองที่ด ี 
และการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดขอบต่อสังคมและขุมขน

- หมวด ๒ การวางแผนเซิงยุทธศาสตร์
เป ็นการประเม ินว ิธ ีการกำหนดและถ ่ายทอดประเด ็นย ุทธศาสตร์ เน ้าประสงค ์เซ ิง 

ย ุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ หล ักและแผนปฏิบ ัต ิราฃการ เพ ื่อนำไปปฏ ิบ ัต ิและว ัดผลความก ้าวหน ้าของการ 
ดำเนินการ

- หมวด ๓ การให้ความสากัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการประเมินการกำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมขมขอบ การ 

สร้างความสัมพันธ์และการกำหนดปิจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
- หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เป ็น ก ารป ระเม ิน การเล ือ กรวบ รวม  ว ิเค ร าะ ห ์ จ ัดการ และปร ับปร ุงข ้อม ูลและ 
สารสนเทศและการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยฃน์ในการปรับปรุงผลการค0านินการขององค์การ

- หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเร ียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของ 

บุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์กร
- หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ เละกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้าง 
ค ุณค่าแก'ผ ู้ร ับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพ ื่อให้บรรลุพ ันธกิจกิจของ 
องค์การ

- หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ
เป็นการประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติค้นประสิทธิผล 

มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ

๓.เอกสารท...
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๓.เอกลารทีไ่ดรั้บจากการไปราขการ /  การอบรมสัมมนา /  การศกึษาดงูาน มีดังต่อไปน้ี คือ
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ชุดท่ี ๑ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ชุดท่ี ๒ จำนวน ๑ เล่ม
-ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการผึเกอบรมซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางขนิษฐา อุ่นอ่อน)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


