หั?งฬงนายฑ

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

........... 7 ' บ ั

ประสิทธิภาพและผลสำเร็จสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑. เรื่องเดิม
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อนุมัต ิให้ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 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 ทั้ง ๒ ราย ได้สรุปสาระสำคัญและรายงานผล
การเข้าวับการผึเกอบรมในหลักหลักสูตรดังกล่าว เกี่ย วกับ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อ งที่จ ำเปีน ต้อ งใข้ในการ
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 ฉบับที่ ๑๒
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 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 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และสรุป แนวคิด หลัก การองค์ค วามรู้ส ำหรับ การนำไปพัฒ นาท้อ งถิ่น สำหรับ นัก บริห าร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

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

/. วงจรควบคุม ...

-๒-

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

๓.ข้อ พิจ ารณา
เพื่อให้การรายงานผลการ'ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
๑.นำรายงานผลการฝึก อบรมลงเว็บ ไซต์ข อง อบจ.สุพ รรณบุร ี (เอกสาร/รายงาน : ^เห)
เพื่อให้บุคคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถศึกษาข้อมูลและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒. ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม ทุก ๓ เดือน
๔. ข้อ เสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

/ / / ’• 'ไ ’"

(นางพจผ่าลย์ ปร*งปาน)
รองบ่สด์ อบจ.รักษารฟการแทน
I)สัด อบจ.สุพรรณบุรี
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ทราบ
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นายกองคการบรีหารสุวนจังทวดสุพรรณบุรี
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ส ่ว น ร าช ก าร ... กอง;คลัง..องค์การบ'ริ.'หารส่วนจังหวัด.สุพรรณบุรี...โทร,..๐-๓๕^.-๒๐๕๖...
ท ี สพ ๕®.๐๐๗ 90^................................................... ว ัน ท ี
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โ]’' 1] . . .1.. .
เร'อง....รายงานผลการุผี!กอบรมโครุงการฝึกอบรมหลกสูตร!.การุพัฒนุ.าสุม.รุ;รถนะสำหเนุน ุก น ุ่เ ^ ^
ๆ^ระเ^นใ..ระ^^'ธืแ ,ละผ^^ๆ,ร^,ของ;?;ง^’4ไร!.ก^รองส่วนท้อ!^.]'’
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)
/
ตามที่ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สุพ รรณบุร ี ได้อ นุม ัต ิให้ นางตูน า แก่น ศรีย า
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด กองคลัง เข้าร่วม'ฝึกอบรม'โครงการ'ฝืกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว,าง
วันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว (ป่น เกล้า ) กรุง เทพมหานคร ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผีก อบรมและการเข้ารับ การผีก อบรมของเจ้าหน้าที่ข องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ ข ้อ ๑ ๐ กำหนดให้ผู้เข้ารับการผีกอบรมที่เข้ารับการผีกอบรมที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการ
ผีกอบรมจัดทำรายงานผลการเช้ารับการผีเกอบรมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึง
สถานที่ปฏิบัติราขการ นั้น
การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการการเช้า ร่ว มผีก อบรมโครงการผีก อบรมหลัก สูต ร“การพัฒ นา
สมรรถนะสำหรับ นัก บริห ารเพื่อ การประเมิน ประสิท ธิภ าพและผลสำเร็จ ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ”
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการ ไปอบรมสัมมนาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑.สรุป สาระสำคัญ เกี่ย วกับ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ย วข้อ ง ดังนี้
๑.® พระราชบัญ ญ ัต ิข ้อ มูล ข่า วสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑) เจตนารมณ์ข องกฎหมาย
๑) ให้ป ระซาขนมีโอกาสรับ เข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนิน การต่างๆ ของรัฐ
๒) กำหนดหลัก เกณฑ์ท ี่ช ัด เจนกี่ย วกับ ข้อ มูล ข่าวสารที,หน่วยงานของรัฐไม,ต้องหรืออาจไม่
ต้องเปีด เผย
๓) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาบของรัฐ
(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑) รัฐธรรมนูญ แห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
๒) พระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
๓) พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) หลักการและสาระสำคัญ
๑) การเปิด เผยเปีน หลัก ปกปิดเบ็)นข้อยกเว้น
๒) “สิทธิรับรู” ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย
๓) ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๔)คำนิยาม มาตรา ๔
๑) ข้อ มูล ข่า วสารหมายถึง : สิ่ง ที่ส ื่อ ความหมายให้ร ู้เรื่อ งราวข้อ เท็จ จริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆเซ่น เอกสาร แผนที่ ภาพ เปีนต้น
๒) ข้อ มูล ข่า วสารของราชการ หมายถึง : ข้อ มูล ข่า วสารที,อยู่ใ นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
๓)ข้อ มูล ข่า ว...

๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง : ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะตัว(การศึก ษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัต ิก ารทำงาน ประวัต ิอ าชญากรรม ฯลฯ) รวมกับ สิ่งบอกลักษณะอื่นที่ท ำให้
รู้ตัวผู้นั้น (ขื่อ-นามสกุล รหัส หมายเลข ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภาพ แผ่นบันทึกเสียงคนฯลฯ)
(๕) องค์กรตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

(๖) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราขการ (กขร.)
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

สคก/กพ/สม1ซ/สผ
ฒฒ?
ผู้'ทรงคุณ วุฒิ.

สข1ข/สงป
ภาครัธและเอกขน ๙ ท่าน

๒) อำนาจหน้าที่ของ กขร.
- สอดส่อง ดูแล แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
- ให้คำปรึก ษาแก่ จนท.รัฐ/หน่วยงานรัฐตามที่รับ คำขอ
- เสนอแนะการตราพระราฃกฤษฎีก า/กฎกระทรวง/ระเบียบ
- พิจ ารณาและให้ค วามเห็น เรื่อ งร้อ งเรียนตาม ม.๑๓
- จัด ทำรายงานการปฏิบ ัต ิต าม พ.ร.บ. เสนอ ครม.
- อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ดำเนิน การตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย (ม. ๒๘)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้

๓) คณะกรรม...

-๓-

๓) คณะกรรมการวิน ิจ ฉัยการเปีด เผยข้อ มูล ข่าวสาร
- ตามระเบียบคณะกรรมการข้อ มูล ข่าวสารของราชการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธ ีพ ิจ ารณา
และองค์ค ณะในการพิจารณาและวิน ิจ ฉัยของคณะกรรมการวิน ิจ ฉัยการเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยมีอ ำนาจหน้า ที่พ ิจ ารณาและวิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์ต ามที่ค ณะกรรมการข้อ มูล ข่า วสารของ
ราชการมอบหมาย และกรณีท ี่ระเบียบนี้ไม่ได้ก ำหนดไว้ให้คณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
สาขาใช้ด ุล พิน ิจ พิจ ารณาดำเนิน การไปตามที่เห็น สมควร เพื่อ ให้ก ารพิจ ารณาและวิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์ช อง
คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารสาขาเป็น ไปโดยรวดเร็ว และเที่ย งธรรม ประกอบด้วย ๔
สาขา ดังนี้
๑.วิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารด้านต่างประเทศและความมั่น คงชองประเทศ
๒.วิน ิจ ฉัยการเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
๓.วิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารด้า นสัง คม การบริห ารราชการแผ่น ดิน และการ
บังคับใช้กฎหมาย
๔.วิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารด้านการแพทย์แ ละสาธารณสุข
๔.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร
- อำนาจหน้าที่ข องคณะกรรมการวิน ิจ ฉัยการเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสาร กวฉ.
พิจ ารณาเรื่อ งอุท ธรณ์
* คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ตาม ม. ๑๔ และ ๑๔
* คำสั่งไม่รับพิงคำดัดค้าน ตาม ม. ๑๗
* คำสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล ตาม ม. ๒๔
๔) หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
- เปิด เผยข้อ มูล ข่าวสาร : มาตรา ๗,๙ และ ๑๑
- ปกปิดข้อมูล : มาตรา ๑๔
- ใซ้ดุลพิน ิจก่อนเปิดเผย : มาตรา ๑๔, ๑๖ และ ๒๔
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดระบบข้อมูล : มาตรา ๒๓
- คุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่สามโดยแจ้งให้คัดค้านการเปิดเผย : มาตรา ๑๗
- เปิดเผย/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : มาตรา ๒๔
- เก็บ รัก ษาเอกสารประวัต ิศาสตร์ : มาตรา ๒๖
- ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยเร็ว : มาตรา ๑๒
๔) ประซาซนผู้ทรงสิทธิรับรู้
- ประซาซนคนไทย
- คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
- บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/กลุ่มบุคคล
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ในกรณีที่กระทบสิทธิของตน)
๖) การเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารฯ เป็นการทั่วไป
-มาตรา๗ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา(\^พพ.โฮ^เาฝ็^๒.500.^0.1/1)
๑.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
๒.สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

๓.สถานที่ต ิด ต่อ ...

๓.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

๔. กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ ฯลฯที่มีสภาพอย่างกฎ มีผล
เป็นการทั่วไปตอเอกซนมีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใด/บุคคลใดเป็นการเฉพาะเป็นหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะมีผ ลก็ต่อเมื่อข้อ เท็จจริงเกิดขึ้น ตรงกับ ที่ก ำหนดจึงจะเกิดสภาพบังคับ ทางกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มาตรา ๙ ข้อ มูลข่าวสารของราซการที่ห น่วยงานจะต้องจัด/รวบรวมไว้ให้ป ระขาขนเข้า
ตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑. ผลการพิจารณาหรือ คำวิน ิจ ฉัย ที่ม ีผ ลโดยตรงต่อ เอกซน รวมทั้งความเห็น แย้ง และ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องได้แก่การอนุญาต/อนุมัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ที่เกิดจากการใข้อ0านาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ
นั้นๆ (คำสั่งทางปกครอง) เพื่อให้ประขาซนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในกรณีทำนองเดียวกัน เข่น
* ผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตเก็บรังนกตาม พ.ร.บ. รังนกอีแอ่น
* คำสั่งไม่อนุญาตให้ตั้งท่าเรือ
* คำสั่งพักใบอนุญาต/ถอนใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางนํ้า
๒. นโยบายหรือการตีความข้อ กฎหมาย ได้แก่
๒.๑ นโยบาย เข่น
* นโยบายของรัฐบาล
* วิสัยทัศน์/นโยบายของหัวหน้าส่วนราฃการ
* นโยบายตำรวจแห่งชาติ
* นโยบายพลังงานแห่งซาติ
๓. การให้ความเห็น การตีค วามข้อ กฎหมาย/ผลการหารือ เข่น
* การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
* การหารือบีญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๔. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีข องปีท ี่ก ำลังดำเนิน งาน
ได้แก่ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่กำลังดำเนินการอยู่ของหน่วยงาน
๕. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. รัฐ ซี่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกซน เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานใช้อยู่ในบีจจุบันและจะใช้ต่อไปในอนาคต
๖. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราซกิจจาฯ ตาม มาตรา ๗ วรรคสอง
“ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่ห ลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว
ล้ามีการลงพิมพ์ในราซกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่าย
แจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามสมควร”
๗. สัญญาสัมปทาน สัญ ญาที่ม ีล ัก ษณะในการผูก ขาดตัด ตอนหรือ ร่วมทุน กับ เอกซน
ในการจัด ทำบริก ารสาธารณะ
๘. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และโดยมติ ครม.
(เน้นมติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)
๙. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มติคณะรัฐมนตรี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้น ำประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเผยแพร่ผ่าน ผ 6ช511:6 ของหน่วยงาน
- มาตรา ๑๑...

- มาตรา ๑๑ เป็น การจัด หาข้อ มูล ข่าวสารให้ป ระซาขนที่ม ายื่น คำขอเป็น การเฉพาะราย
(เป็นข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก ม.๗,๙ และ ๒๖)
- การห้า มมิใ ห้เปิด เผย มาตรา ๑๔ เป็น ข้อ มูล ที่อ าจก่อ ให้เกิด ความเสีย หายต่อ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
๑.๒ พระราชบัญ ญัต ิว ิธ ีป ฏิบ ัต ิร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑) หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีความโปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น
ที่ก ระบวนการออกคำสั่ง ทางปกครองของเจ้าหน้า ที่ถ ือ เป็น มาตรการที่ห น่ว ยงานของรัฐ ใช้ม ากที่ส ุด และมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประซาขน
(๒) สาระสำคัญ
๑) เป็น กฎหมายที่กำหนดวิธีป ฏิบ ัติราขการทางปกครอง
๒) เป็น กฎหมายที่ก ำหนดมาตรฐานกลางในการจัด ทำคำสั่ง ทางปกครอง การพิจ ารณาทาง
ปกครอง และถ้าเรื่องใดมีม าตรฐานในการประกัน สิท ธิและเสรีภาพตํ่ากว่ากฎหมายนี้ จะต้องใช้กระบวนการ
ตามกฎหมายนี้แทน
๓) กำหนดขั้นตอน วิธีการ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
๔) กำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารในการเพิก ถอนคำสั่ง ทางปกครองและการขอให้พ ิจ ารณา
คำสั่งทางปกครองใหม่
๔) กำหนดกระบวนการการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง
(๓) ขอบเขตการบังคับใช้
๑) ใช้บ ัง คับ ในฐานะที่เป็น กฏหมายมาตรฐานกลาง ในกรณีท ี่เรื่อ งทางปกครองเรื่อ งใดเรื่อ ง
หนึ่งไม่ได้กำหนดกระบวนการหรือขึ้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ
๒) ใช้ก ับ หน่ว ยงานของรัฐ ที'ดำเนิน การเรื่อ ง"ทางปกครอง" กระบวนการที่จ ะนำไปสู่ก ารมี
“คำสั่งทางปกครอง”
๓) ผู้ท ี'จะต้อ งอยู่ภ ายใต้บ ังคับ ของกฎหมายฉบับ นี้ก ็ค ือ ''เจ้าหน้า ที,,'ของหน่วยงานของรัฐที,มี
อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครอง
(๔) มิให้บังคับใช้แก่
๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
๒) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีห รือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
๔) การพิจ ารณาพิพ ากษาคดีข องศาลและการดำเนิน งานของเจ้า หน้า ทีใ นกระบวนการ
พิจ ารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพ ย์
๔) การพิจ ารณาวิน ิจ ฉัย เรื่อ งร้อ งทุก ข์แ ละการสั่ง การตามกฎหมายว่า ด้ว ยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๖) การดำเนิน งานเกี่ยวกับ นโยบายการต่างประเทศ
๗) การดำเนิน งานเกี่ย วกับ ราซการทหารหรือ เจ้าหน้าที่ซ ึ่งปฏิบ ัต ิห น้าที'ทางยุท ธการร่ว มกับ
ทหารในการป้อ งกัน และรัก ษาความมั่น คงของราชอาณาจัก รจากภัยคุก คามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
๘) การดำเนิน งานตามกระบวนการยุต ิธรรมทางอาญา
๙) การดำเนิน กิจ การขององค์ก ารทางศาสนา

(๔) วิธ ีป ฏิบ ัต ิ...

-๖-

(๕) วิธีป ฏิบ ัติราขการทางปกครอง
หมายความว่า การเตรีย มการและการดำเนิน การของเจ้าหน้าที่เพื่อ จัด ให้ม ีค ำสั่ง ทางปกครอง
หรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราฃบัญ ญัติน ี้
(๖) การพิจ ารณาทางปกครอง
หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนิน การของเจ้าหน้าที่เพื่อ จัด ให้ม ีค ำสั่งทางปกครอง
(๗) ความแตกต่างระหว่าง “คำสั่งทางปกครอง” กับ “กฎ”
“คำสั่ง ทางปกครอง” หมายความว่า
การใช้อ ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท ี่
มีผ ลเป็น การสร้างนิต ิส ัม พัน ธ์ข ึ้น ระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน
ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือ หน้า ที่ข องบุค คล ไม,ว่า จะเป็น การ
ถาวรหรือ ชั่ว คราว เซ่น การสั่ง การ การ
อนุญ าต การอนุม ัต ิ การวิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์
การรับ รอง และการรับ จดทะเบีย น แต่ไม่
หมายความรวมถึงการออกกฎ

“กฎ”หมายความว่า
พระราชกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ
กระท รวง ห ้อ บ ัญ ญ ัต ิท ้อ งกิน ร ะ เบ ีย บ
ข้อบังคับ หรือ บทบัญ ญัต ิอ ื่น ที่ม ีผ ลบัง คับ เป็น
การทั่วไป โดยไม,มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก,กรณี
ใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

(๘) ความหมายของ “เจ้า หน้า ที่”
หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทาง
ปกครองของรัฐ ในการดำเนิน การอย่างหนึ่ง อย่างใด โดยสรุป หากเป็น การกระทำของเจ้าหน้า ที่เป็น การใช้
อำนาจทางปกครอง มีผ ลทำให้ส ถานภาพทางกฎหมายเปลี่ย นแปลงไปเกิด กับ บุค คลหนึ่งบุค คลใดเป็น ราย
กรณี ก็ถึอว่าการกระทำนั้นๆ เป็นคำสั่งทางปกครอง
(๙) ความหมายของ “คู่ก รณี”
หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือ ผู้คัดด้านคำขอ ผู้อ ยู่ในบังคับ หรือจะอยู่ในบังคับ ของคำสั่งทาง
ปกครอง และผู้ซึ่งได้เช้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผล
ของคำสั่งทางปกครอง
(๑๐) รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
๑) คำสั่ง ทางปกครองอาจทำเป็น หนัง สือ หรือ ทำด้ว ยวาจา หรือ การสื่อ สารด้ว ยวิธ ีก ารอื่น
หากทำด้วยหนังสือจะต้องลงลายมือซื่อของผู้ออกคำสั่งพร้อมวันเดือนปีที่ออกคำสั่ง
๒) ในกรณีท ี่ค ำสั่ง ทางปกครองเป็น คำสั่ง ด้ว ยวาจา ถ้าผู้รับ คำสั่งนั้น ร้อ งขอและการร้อ งขอ
ได้ก ระทำโดยมีเหตุอ ัน สมควรภายในเจ็ด วัน นับ แต่ว ัน ที่ม ีค ำสั่ง ดังกล่าว เจ้า หน้า ที่ผ ู้อ อกคำสั่ง ต้อ งยืน ยัน
คำสั่งนั้นเป็นหนังสือ
๓) คำสั่ง ทางปกครองที,ทำเป็น หนัง สือ จะต้อ งให้เหตุผ ลของการออกคำสั่ง ด้ว ย โดย
กฎหมายได้กำหนดสาระสำคัญ ที่จะต้องแจ้งไปในทางปกครอง
๔) เงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจกำหนดไว้โนคำสั่งทางปกครองด้วยก็ได้แต่
ทั้งนี้ต้องมีเท่าที่ทำให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้น
๕) คำสั่ง ทางปกครองเป็น คำสั่ง ทางปกครองที่อ าจอุท ธรณ์โ ต้แ ย้ง ได้ ให้ร ะบุว ิธ ีก ารยืน
อุท ธรณ์ เจ้า หน้า ที่ท ี่ม ีอ ำนาจรับ อุท ธรณ์ ระยะเวลาที่ย ื่น อุท ธรณ์ไ ว้ด ้ว ย (คำแนะนำของคณะกรรมการวิธ ี
ปฏิบ ัต ิราชการทางปกครอง)
๖) คำสัง...

๖) คำสั่ง ทางปกครองมีผ ลเมื่อ ได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ คำสั่ง ทางปกครองทราบและมีผ ลอยู่ต ลอด
จนกว่าจะมีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น
(๑๑) การอุท ธรณ์คำสั่งทางปกครองและกำหนดเวลาการยื่น อุท ธรณ์
๑) หลักการสำคัญของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คือ เป็นการทบทวนการตัดสินใจทางปกครอง
๒) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ตามมาตรา ๔๔ โดยให้ยื่น อุท ธรณ์ต ่อ “เจ้าหน้าที่ผู้ทำ
คำสั่ง ทางปกครอง”โดยให้ย ืน ภายใน ๑๔ วัน นับ แต่ว ัน ที่ต นได้ร ับ ทราบคำสั่ง นั้น รูป แบบของอุท ธรณ์
กฎหมายกำหนดให้ทำเบ็เนหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง ข้อ เท็จจริงหรือข้อ กฎหมายที่อ้างประกอบด้วย
๓) เจ้า หน้า ที่ผ ู้ท ำคำสั่ง ทางปกครองจะต้อ งพิจ ารณาอุท ธรณ์ใ ห้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันได้รับอุทธรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่น ั้น เห็น ด้วยกับ คำอุท ธรณ์อ าจเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ต ามอำนาจหน้าที่
ของตนและสามารถพิจารณาทบทวนไต้ทั้งในปีญ หาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือในแง'ความเหมาะสมก็
ไต้ โดยอาจพิจารณาไปในทางเพิ่มภาระหรือเพิ่มเงื่อนไขก็ไต้
๔) ถ้า เจ้า หน้า ที่ผ ู้อ อกคำสั่ง อุท ธรณ์ไ ม่เห็น ด้ว ยกับ อุท ธรณ์ ให้ส ่ง เรื่อ งให้ก ับ ผู้ม ีอ ำนาจ
พิจ ารณาคำอุท ธรณ์พ ิจารณาต่อ ไปโดยต้อ งพิจ ารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากไม่เสร็จทันตามกำหนด
ระยะเวลาสามารถขยายระยะเวลาพิจ ารณาอุท ธรณ์ไต้อ ีก ไม่เกิน ๓๐ วัน
(๑๒) การบังคับทางปกครอง
เพื่อ ให้ค ู่ก รณีป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่งทางปกครองที่อ อกโดยขอบด้ว ยกฎหมายจึงไต้ม ีก ารกำหนด
มาตรการบังคับ ขึ้น ใบกรณีท ี่ผ ู้รับ คำสั่งไม่ป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่งทางปกครอง กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท ำ
คำสั่งทางปกครองอาจใข้มาตรการบังคับเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมาตรการบังคับ ทางปกครอง แบ่ง
ออกไต้เป็น ๒ ประเภท
๑) คำสั่งให้ชำระเงิน เข่น สั่งให้ชำระค่าปรับ ชำระค่าธรรมเนีย ม หากไม่ม ีการปฏิบ ัติตาม
คำสั่งตังกล่าวฝ่ายปกครองอาจใช้ม าตรการบังคับ โดยการ ยืด อายัด เงิน หรือ ทรัพ ย์ส ิน เพื่อ ดำเนิน การชำระ
หนี้ตามคำสั่ง แต่ก่อนใช้มาตรการบังคับ โดยยึดหรืออายัดทรัพ ย์ต ังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องมีห นังสือ เตือ นให้ผ ู้ซ ึ่ง
อยู่ในบังคับ ชำระเงิน ภายในระยะเวลาที่ก ำหนดแต่ต ้องไม่น ้อยกว่า ๗ วัน
๒) คำสั่ง ทางปกครองที่บ ัง คับ ให้ก ระทำการหรือ ละเว้น การกระทำอย่า งใดอย่า งหนึ่ง เข่น
สั่ง ให้ย ุต ิก ารกระทำที่ฝ ่าผืเนกฎหมาย สั่ง ให้ร ื้อ ถอนสิง ปลูก สร้า งที่ร ุก ลํ้า สาธารณะ หากมีก ารฝ่าผืเนคำสั่ง
ตัง กล่าวเจ้าหน้าที่อ าจใช้ม าตรการบังคับ ตังนี้
๑. เจ้า หน้า ที่เ ข้า ดำเนิน การเอง เจ้า หน้า ที่ห รือ บุค คล ที่เจ้า หน้า ที่ม อบหมายอาจเข้า
ดำเนินการตามที่สั่งให้กระทำนั้น และหากมีค ่าใช้จ ่ายจะต้อ งซดใช้ค ่าใช้จ่ายและเงิน เพิ่ม ร้อ ยละ ๒๔ ต่อปี
๒. กำหนดค่าปรับ ทางปกครอง (มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๒)) ตามจำนวนที่ส มควรแก่
เหตุ แต่ไม่เกินวันละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยก่อ นใช้ม าตรการดัง กล่าวเจ้า หน้าที่จ ะต้อ งมีค ำเตือ น เป็นหนังสือ
ระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะให้ไซ้ซัดเจน และค่าใช้จ ่ายในการที่เจ้าหน้าที่จ ะเข้าดำเนิน การด้ว ย
๑.๓ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
(๑) เหตุผ ลในการตรากฎหมาย
มีก ฎหมายหลายฉบับ ที่เกี่ย วกับ การอนุญ าตเอกขนต้อ งขอหลายแห่ง บางฉบับ ก็ไม่ม ีก าร
กำหนดระยะเวลา รายละเอีย ดเอกสารหลัก ฐานที่จ ำเป็น ที่ต ้อ งใช้เพื่อ ยืน ประกอบการพิจ ารณาเป็น การ
สร้างภาระและอุป สรรคต่อ ประชาชนในการยื่น ขออนุญ าต กระทบต่อ การดำเนิน การประกอบธุรกิจ ทำให้
ประเทศไทยเสีย โอกาสทางการค้าและการแข่งขัน กับ ประเทศต่างๆ

-๘-

(๒) จุด ประสงค์ในการตรากฎหมาย
๑) กฎหมายกลางที่ก ำหนดขั้น ตอนและระยะเวลาในการอนุญ าตให้ซ ัด เจน
๒) จัด ตั้ง ศูน ย์บ ริก ารร่ว มเพื่อ รับ คำร้อ งและศูน ย์ร ับ คำร้อ งขออนุญ าตจุด เดีย ว
๓) ให้บ ริก ารและข้อ มูล ที่ซ ัด เจนเกี่ย วกับ การอนุญ าต
๔) อำนวยความสะดวกประซาขนตามพระราฃกฤษฎีก าๆบริห ารบ้านเมือ งที่ด ี ๒๔๔๖
(๓) สาระสำคัญ
๑) บัง คับ ใช้ห ลัง การประกาศในราชกิจ จาบุเบกษาแล้ว ๑๘๐ วัน (ประกาศเมือ วัน ที่ ๒๒
มกราคม ๒๔๔๘) จึงมืผ ลบังคับ ใช้ในวัน ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ยกเว้น การทำศู่ม ือ อนุญ าต จะต้อ ง
เตรีย มคู่ม ือ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๘ และเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘
๒) ใช้บ ัง คับ กับ หน่ว ยงานของรัฐ กับ ประขาซนแต่ไ ม่ใ ช้ก ับ การประสานงานบริก ารระหว่า ง
หน่ว ยงานของรัฐ ด้ว ยกัน เอง หน่วยงานของรัฐ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ม ืภ ารกิจ เกี่ย วกับ การออก
ใบอนุญ าต อนุมัติ จดทะเบีย น ขึ้น ทะเบีย นการรับ แจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาซญาบัต ร
๓)ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงาน ดังนี้
- รัฐสภาและคณะรัฐ มนตรี
- การพิจ ารณาพิพ ากษาคดีข องศาลและการดำเนิน การของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
พิจ ารณาคดี การบังคับ คดี และการวางทรัพ ย์
- การดำเนิน การตามกระบวนการยุต ิธ รรมทางอาญา
- การอนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ว ยทรัพ ยากรธรรมซาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
- การอนุญ าตที่เกี่ย วช้อ งกับ การปฏิบ ัต ิท างทหารด้า นยุท ธการ รวมทั้ง กฎหมายเกี่ย วกับ
การควบคุม ยุท ธภัณ ฑ์แ ละกฎหมายว่าด้ว ยโรงงานผลิต อาวุธ ของเอกซน
- การดำเนิน การกิจ การใดหรือ กับ หน่ว ยงานใดที่ได้ต ราเป็น พระราซกฤษฤฎีก า
๔) ผู้จัดทำศู่มือสำหรับ ประซาขน
ผู้มืหน้าที่'ในการ'จัดทำคู่มือ ได้แก่ ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มือ0านาจในการ อนุญ าต หรือ
ที่เรีย กว่า "ผู้อ นุญ าต,' โดยผู้อ นุญ าตต้อ งทำคู,มือ สำหรับ ประซาขนให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน (ภายใน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘)
๔) คู่มือสำหรับประ,ขา'ซน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) อย่างน้อ ยต้อ งประกอบด้ว ย
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามืในการยื่น ดำขอ
- ขั้น ตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญ าต
- รายการเอกสารหรือ หลัก ฐานที่ผ ู้ฃ ออนุญ าตต้อ งยื่น มากับ ดำขอ
หน่ว ยงานของรัฐ อาจจะกำหนดให้ป ระซาขนสามารถยืน ดำขออนุญ าตผ่า นทางสื่อ
อิเล็ก ทรอนิก ส์แ ทนการมายื่น ดำขอด้ว ยตนเองก็ไ ด้
๖) การเผยแพร่ มาตรา ๗ วรรคสอง
- บิ)ดประกาศ'ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นดำขอ
- ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กรณีป ระซาขนขอสำเนาคู่ม ือประซาขน ให้พ นัก งานเจ้าหน้าที่จ ัด สำเนาให้โ ดยจะคิด
ค่าใช้จ่ายตามควรแก่ก รณีก ็ไดีให้ร ะบุค ่าใช้จ ่ายดังกล่าวไว้ในคู1มือสำหรับ ประขาขนด้วย
๗) การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)
- ก.พ.ร. มีหน้าที่ตรวจสอบขั้น ตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประซาซน
เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ด ีห รือ ไม่
- กรณท...

-๙-

- กรณีท ี'เห็น ว่า ขั้น ตอนและระยะเวลาที,กำหนดดัง กล่า วล่า ช้า เกิน สมควร ให้เสนอ
คณะรัฐ มนตรีเพื่อ พิจารณาและสั่งการให้ผ ู้อ นุญ าตดำเนิน การแกไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
๘) การรับ คำขอ (มาตรา ๘) หน้าที่ข องพนัก งานเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีห น้าที่ในการรับ คำขอ
- ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที
* แกไขทันทีในกรณีที่ทำได้
♦ แภไฃณีได้!นทันทีให้บันทึกความบกพร่องและกำหนดระยะเวลาและลงนามดั้งสองฝ่ายไว้ในบันทึกนั้น
- กรณีคำขอถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้!ขแล้ว
* เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้
* ปฏิเสธการพิจารณาคำขอโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วน
ของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่ ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม,อาจอนุญาตได้ ในกรณีนื้!ห้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร
- กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้!ขเพิ่มเติมคำขอVรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม (มาตรา ๙)
* คืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย
4 ผู้ยื่นคำฃอมีสิทธิอุทธรณ์ได้
๙) ความรับ ผิด ของพนัก งานเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีห น้าที่ในการรับ คำขอ
กรณีความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานเกิดจากความประมาท
เลิน เล่อ หรือ ทุจ ริต ของพนัก งานเจ้า หน้า ที่แ ละเป็น ผลทำให้ไ ม,อาจอนุญ าตได้ในกรณีน ี้ให้ผ ู้อ นุญ าตสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรและให้ผู้อนุญาตดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ซักช้า
๑๐) การชำระค่าธรรมเนีย มแทนการต่อ ใบอนุญ าต (มาตรา ๑๒)
- กฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และ
- กิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นกิจการหรือดำเนินการที่ต่อเนื่องกัน
- คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๑๑) ศูน ย์บ ริก ารร่ว มและศูน ย์ร ับ คำขออนุญ าต
- ศูน ย์บ ริก ารร่วม (มาตรา ๗ วรรคสี่) การจัดตั้ง
ให้ส ่ว นราชการจัด ให้ม ีศ ูน ย์บ ริก ารร่ว มเพื่อ รับ คำขอและขี้แ จงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ
การอนุญ าตต่างๆตามกฎหมายว่า ด้ว ยอนุญ าตไว้ ณ ที่เดียวกัน
- ศูน ย์รับ คำขออนุญ าต (มาตรา ๑๔,๑๕ และ ๑๖) การจัดตั้ง
♦ ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประซาซนให้
คณะรัฐมนตรีม ีม ติจัด ตั้งศูน ย์รับ คำขออนุญ าต
♦ ให้ศูนย์รับคำฃอมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แ ก้!ขเพิ่ม เติม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและจะให้มีส าขาชอง
ศูน ย์ป ระจำกระทรวงหรือ ประจำจัง หวัด ด้ว ยก็ได้
♦ การจัด ตั้ง ศูน ย์ร ับ คำขออนุญ าตให้ต ราเป็น พระราชกฤษฎีก า และกำหนดรายซื่อ
กฎหมายที่จ ะอยู่ภ ายใต้ก ารดำเนิน การของศูน ย์ร ับ คำขอไว้ใ นพระราชกฤษฎีก าด้ว ย

๑.๔ พระราช...

-๑๐-

๑.๔ พระราชบัญ ญัต ิค วามผิด ทางละเมิด ของเจ้า หน้า ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑) เหตุผลในการตรา พ.ร.บ.
๑) การใช้หลักเกณฑ์ใน ป.พ.พ. มุ่งได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและบั่นทอนขวัญกำลังใจ
๒) เจ้าหน้าที่ท ี่อาจกระทำโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็ก น้อย
๓) หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย
๔) เจ้าหน้าที่ไม่ก ล้าตัดสิน ใจเพราะเกรงความรับ ผิด
๔) มีวิธีก ารบริห ารงานบุคคลและวิน ัยควบคุมอยู่แล้ว
(๒)ขอบเขตการบัง คับ ใช้ พ.ร.บ.
๑) เวลา : ๑๔ พ.ย. ๒๔๓๙
- ในส่ว นกฎหมายสารบัญ ญัต ิ
- ในส่ว นกฎหมายวิธ ีส บัญ ญัต ิ
๒) หน่ว ยงานและเจ้า หน้า ที่
- ส่ว นราชการ
- รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายเฉพาะ
- หน่ว ยงานอื่น ตามพระราชกฤษฎีก า
๓. การกระทำของเจ้า หน้า ที่
- ละเมิด แก่บ ุค คลภายนอก
- ละเมิด แก่ห น่ว ยงานของรัฐ
(๓) ความคุ้ม ครองที่ พ.ร.บ. ให้แ ก่เจ้า หน้า ที่
หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้เสีย หายในผลแห่ง ละเมิด ที่เจ้า หน้า ที่ข องตนได้ก ระทำ
ในการปฏิบ ัต ิห น้า ที่ ในกรณ ีน ี้ผ ู้เ สีย หายอาจฟ้อ งหน่ว ยงานของรัฐ ดัง กล่า วได้โ ดยตรง แต่จ ะฟ้อ ง
เจ้าหน้าที่ไ ม่ไ ด้
ถ ้า ก ารล ะ เม ิด เก ิด จ าก เจ ้า ห น ้า ท ี่ซ ึ่ง ไ ม ,ไ ด้ส ัง กัด ห น ่ว ยงาน ของรัฐ แห ่ง ใด ให้ถ ือ ว,า
กระทรวงการคลัง เป็น หน่ว ยงานของรัฐ ที่ต ้อ งรับ ผิด ตามวรรคหนึ่ง
(๔) วิธ ีก ารเยีย วยาความเสีย หายของผู้เสีย หาย
ม าต รา ๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท ี,ห น ่ว ยงาน ของรัฐ ต้อ งรับ ผิด ใช้ค ำสิน ไห มทดแทน
แก'ผู้เ สีย หายเพื่อ การละเมิด ของเจ้า หน้า ที่ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ มีส ิท ธิเรีย กให้เจ้า หน้า ที่ผ ู้ท ำละเมิด
ซดใช้ค ่า สิน ไหมทดแทนตัง กล่า วแก่ห น่ว ยงานของรัฐ ได้ ถ้า เจ้า หน้า ที่ไ ด้ก ระทำการนั้น ไปด้ว ยความจง
ใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ อย่า งร้า ยแรง
สิท ธิเรีย กให้ซ ดใช้ค ่า สิน ไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีไ ด้เพีย งใด ให้ค ำนึง ถึง ระดับ
ความร้า ยแรงแห่ง การกระทำและความเป็น ธรรมในแต่ล ะกรณี เป็น เกณฑ์โ ดยมิต ้อ งให้ใ ช้เต็ม จำนวน
ของความเสีย หายก็ไ ด้ (วรรคสอง)
ถ้า การละเมิด เกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งของหน่ว ยงาน ของรัฐ หรือ ระบบการ
ดำเนิน งานส่ว นรวม ให้ห ัก ส่ว นแห่ง ความรับ ผิด ตัง กล่า วออกด้ว ย (วรรคสาม)
(๔) สิท ธิเรีย กร้อ งระหว่างหน่ว ยงานและเจ้าหน้าที่
๑) หน่วยงานใช้สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ขดใช้ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ขดใช้ค่า
สินไหมแก่ผู้เสียหาย (ม.๙)
๒) หน่วยงานเรียกเจ้าหน้าที่ท ี่ท ำละเมิดต่อหน่วยงานให้รับ ผิด (ม.๑๐)
- ๒ ปี นับ แต่วัน ที่รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ท ี่ต้องซดใช้
- ๑ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
(๖) อายุ...

-๑๑-

(๖) อายุค วาม (พ.ร.บ. ละเมิด ฯ มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
สิท ธิเรีย กร้อ งค่า สิน ไหมทดแทนจากเจ้า หน้า ที่ท ั้ง สองประการตามวรรคหนึ่ง ให้ม ีก ำหนด
อายุค วามสองปีน ับ แต่ว ัน ที,หน ่ว ยงาน ของรัฐ รู้ถ ึง การละเมิด และรู้ต ัว เจ้า ห น ้า ท ี่ ผู้จ ะพึง ต้อ งใช้ค ่า
สิน ไหมทดแทนและกรณีท ี,หน่ว ยงานของรัฐ เห็น ว่า เจ้า หน้า ที่ผ ู้น ั้น ไม่ต ้อ งรับ ผิด แต่ก ระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้ว เห็น ว่า ต้อ งรับ ผิด ให้ส ิท ธิเรีย กร้อ งค่า สิน ไหมทดแทนนั้น มีก ำหนดอายุค วามหนึ่ง ปีน ับ
แต่ว ัน ที่ห น่ว ยงานของรัฐ มีค ำสั่ง ตามความเห็น ของกระทรวงการคลัง
๑.๔

ยุท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๔๘๐)
(๑) วิส ัย ทัศ น์ "ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน เป็น ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว ด้ว ยการ
พัฒ นาตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง"
๑ ) มั่น คง หมายถึง การมีค วามมั่น คงป ลอดภัย จากการเป ลี่ย น แป ลงท ั้ง ภายใน และ
ภายนอกประเทศในทุก ระดับ ตั้ง แต่ป ัจ เจกบุค คลไปจนถึง ระดับ สัง คม รวมไปถึง ความมั่ง คงในมิต ิต ่าง ๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อ มและการเมือ ง
๒) มั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยจะต้อ งมีก ารขยายตัว ของเศรษฐกิจ อย่า งต่อ เนื่อ งเพื่อ
ยกระดับ ให้เป็น กลุ่ม ประเทศที่ม ืรายได้ส ูง ลดความเหลื่อ มลํ้า เพื่อ ให้ป ระซาขนได้ร ับ ผลประโยขน์จ ากการ
พัฒ นาอย่า งเท่า เทีย มกัน นอกจากนี้ เศรษฐกิจ ของประเทศจะต้อ งมืค วามสามารถในการแข่ง ขัน ที่ส ูง ขึ้น
ทั้ง จากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๓) ยั่ง ยืน หมายถึง แผนพัฒ นาตามกรอบทีว างไว้จ ะต้อ งสร้า งความเจริญ ทั้ง รายได้ และ
คุณ ภาพชีว ิต ของประซาซนให้เพิ่ม ขึ้น อย่า งต่อ เนื่อ ง โดยการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ จะต้อ งไม,ใ ช้
ทรัพ ยากรที,เกิน พอดี การผลิต และการบริโ ภคจะต้อ งเป็น มิต รกับ สิง แวดล้อ มเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
กฎระเบีย บของประชาคมโลก มุ่ง ประโยฃน์ส ่ว นรวมเพื่อ ความยั่ง ยืน ที่ส ำคัญ คือ ประซาซนทุก ภาคส่ว น
จะต้อ งยืด ถือ และปฏิบ ัต ิต ามปรัช ญาของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อความสุฃ ที่ยั่งยืน
(๒) เป้าหมายยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต้องบรรลุเป้าหมายต่างๆ ทุก ๔ ปี เพื่อติดตามผลพัฒนาประเทศ
๑ ) เป้า หมาย ๔ ปีแรก : เศรษฐกิจ และสัง คมไทยมีก ารพัฒ นาอย่า งมั่น คงและยั่ง ยืน โดยใช้
ยุท ธศาสตร์เซิกรุก
๒) เป้า หมาย ๑๐ ปี : ระบบเศรษฐกิจ เป็น ขาติก ารค้า ทั้ง ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริห าร
รัฐวิสาหกิจ ต้อ งตอบสนองได้ท ัน ต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก ้าวกระโดด
๓) เป้า หมาย ๑๔ ปี : ประชากรมีค ุณ ภาพและมีศ ัก ยภาพในการพัฒ นาประเทศสร้า งความ
เท่า เทีย มเพื่อ ลดความเหลื่อ มลํ้า ในสัง คม
๔) เป้า หมาย ๒๐ ปี : เศรษฐกิจ และสัง คมพัฒ นาอย่า งเป็น มิต รกับ สิง แวดล้อ มระบบ
ราชการมีป ระสิท ธิภ าพ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ิสระมากขึ้น
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านความมั่น คง
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน
๓) ด้า นการพัฒ นาและเสริม สร้า งศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์
๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔) ด้านการสร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีว ิต ที่เป็น มิต รต่อ สิ่ง แวดล้อ ม
๖) ด้านการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ
๑.๖ แผนพัฒ นา...

-๑๒-

๑.๖ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ขาติ ฉบับที่ ๑๒

(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริม สร้างและพัฒ นาศัก ยภาพทุน มนุษ ย์
๒)ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
๓)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจและแช่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบ โตที่เป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒ นาอย่างยั่งยืน
๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริม สร้างความมั่น คงแห่ง ชาติเพื่อ การพัฒ นาประเทศสู่ค วามมั่ง คั่ง

และยั่งยืน
๖)ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริห ารจัด การในภาครัฐ การป้อ งกัน การทุจ ริต ประพฤติม ิช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗)ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘)ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจ ัย และนวัตกรรม
๙)ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒ นาภาคเมือ ง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐)ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒ นา
(๒) กรอบวิส ัย ทัศ น์แ ละเป้าหมาย
๑) กรอบวิส ัย ทัศ น์แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ย นแปลงต่า งๆ ที'ประเทศกำลัง ประสบอยู่
ทำให้ก ารกำหนดวิส ัย ทัศ น์แ ผนพัฒ นาฯ ฉบับที, ๑๒ ยัง คงมีค วามต่อ เนื่อ งจากวิส ัย ทัศ น์แ ผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลัก การชองการวางแผนที่น ้อ มนำและประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ปรัช ญาชองเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ยึด คนเป็น ศูน ย์ก ลางของการพัฒ นาอย่า งมีส ่ว นร่ว ม การพัฒ นาที,ยึด หลัก สมดุล ยั่ง ยืน โดย
วิส ัย ทัศ น์ข องการพัฒ นาในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อ งให้ค วามสำคัญ กับ การกำหนดทิศ ทางการพัฒ นา
ที่มุ่งสู,การเปลี่ย นผ่า นประเทศไทยจากประเทศที'มีร ายได้ป านกลางไปสู,ประเทศที,มีร ายได้ส ูง มีค วาม
มั่นคง และยั่ง ยืน สัง คมอยู่ร ่ว มกัน อย่า งมีค วามสุข และน้า ไปสู่ก ารบรรลุว ิส ัย ทัศ น์ร ะยะยาว “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่ง ยืน ” ของประเทศ
๒) เป้า หมายแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑. การหลุด พ้น จากกับ ดัก ประเทศรายได้ป านกลางสู่ร ายได้ส ูง
- เศรษฐกิจ ขยายตัว เฉลี่ย ไม่ต ํ่า กว่า ร้อ ยละ ๔.๐
- ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศต่อ หัว (6 0 ? ?6โ 68เวเ1:ล) และรายได้ป ระขาชาติ
ต่อหัว (ธผ? ?6โ 6ลเว11;3) ณ สิ้น แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๔๔๖ เพิ่ม ขึ้น เป็น ๓๑๗,๐๔๑ บาท
(๙,๓๒๔ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๔๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
- ผลิต ภาพการผลิต เพิ่ม ขึ้น ไม่ต ํ่า กว่าเฉลี่ย ร้อ ยละ ๒.๔ ต่อปี
- การลงทุน รวมขยายตัว ไม,ตํ่า กว่า เฉลี่ย ร้อ ยละ ๘.๐ (การขยายตัว ของการลงทุน
ภาครัฐ ไม่ต ํ่า กว่า ร้อ ยละ ๑๐.๐ และการลงทุน ของภาคเอกขนขยายตัว ไม1ตากว่า เฉลี่ย ร้อ ยละ ๗.๔
ในขณะที่ป ริม าณการส่งออกขยายตัว เฉลี่ย ไม,ตํ่า กว่าร้อ ยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒. การพัฒ นาศัก ยภาพคนให้ส นับ สบุน การเจริญ เติบ โตของประเทศและการสร้า ง
สังคมสูงวัย อย่างมีค ุณ ภาพ
- ประชาขนทุก ข,วงรัย ม ีค วาม ม ั่น ค งท างด ้า น เศรษ ฐก ิจ แล ะส ัง ค ม (5๐๐1๐[ะ๐๐ก๐กา!๐ ร6๐นโ]^) และมีค ุณ ภาพ1ช ีวิต ที่ด ี1ขึ้น
- การศึก ษาและการเรีย นรู้ไ ด้ร ับ การพัฒ นาคุณ ภาพ
- สถาบัน ทางสัง คมมีค วามเข้ม แข็ง เป็น ฐานรากที่เอื้อ ต่อ การพัฒ นาคน
๓. การลด...

-๑๓-

การลดความเหลื่อ มลํ้าในสังคม
- การกระจายรายได้ม ีค วามเท่า เทีย มกัน มากขึ้น
- บริก ารทางสัง คมมีค ุณ ภาพและมีก ารกระจายอย่า งทั่ว ถึง
๔. การสร้า งการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อ ม
- รัก ษาความมั่น คงของฐานทรัพ ยากร สร้า งสมดุล ระหว่า งการอนุร ัก ษ์แ ละการใข้
ประโยขน์อ ย่างยั่งยืน และเป็น ธรรม
- ขับ เคลื่อ นประเทศสู่เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็น มิต รต่อ สิ่งแวดล้อ ม
- เพิ่ม ขีด ความสามารถในการรับ มือ ภัย พิบ ัต ิแ ละการเปลี่ย นแปลงสภาพภูม ิอ ากาศ
-เพ ิม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพ แ ล ะ เส ร ิม ส ร ้า ง ธ ร ร ม าภ ิบ าล ใ น ก าร บ ร ิห าร บ ัด ก าร
ทรัพ ยากรธรรมขาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม
- มีก ารบริห ารจัด การนํ้าให้ส มดุล ระหว่างการอุป สงค์แ ละอุป ทานของนํ้า
๔. การบริห ารราชการแผ่น ดิน ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
- การบริห ารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
- ขจัด การทุจริต คอร์ร ัป ชั่น
- มีก ารกระจายอำนาจที่เหมาะสม
๑.๗ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๔๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๓
(๑) สาระสำคัญ
๑ )ใช้บ ังคับ ตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้น ไป
๒) "งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรือ งานสำหรับ ประมาณการด้า นรายรับ และ
รายจ่า ยแสดงในรูป ตัว เลขจำนวนเงิน การตั้ง งบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนิน งานออกเป็น ตัว เลข
จำนวนเงิน
๓) "แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจ แต่ล ะด้านที่อ งค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น มีห น้าที่ต าม
กฎหมาย ว่าด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
๔) "งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน
๔) "องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล
๖) "สภาท้อ งถิ่น ” หมายความว่า สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สภาเทศบาลและสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
๗)"งบประมาณรายจ่า ย” หมายความว่า งบประมาณที่ส ภาท้อ งถิ่น ให้ค วามเห็น ชอบ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอหรือ ปลัด อำเภอผู้เป็น หัว หน้าประจำกิ่ง อำเภออนุม ัต ิต ามที,กำหนดไว้[น
กฎหมายว่าด้วยองค์ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ร วมทั้ง งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม และการ
โอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณด้วย
๘) "เงิน นอกงบประมาณ” หมายความว่า เงิน ทั้งปวงที'อยู่ในความรับ ผิด ขอบขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงิน ที่ป รากฏตามงบประมาณรายจ่าย
๙) "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้ง แต่ว ัน ที, ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐
กัน ยายน ของปีถัดไป และให้ใซ้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
๑๐) "เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัด องค์การบริห ารส่วนจังหวัด ปลัด เทศบาล
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓.

(๒) งบประมาณ...

-๑๔-

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปี อาจจำแนกเป็น
๑) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประกอบด้วย
๑. รายจ่า ยงบกลาง
เป็นรายจ่ายที่ อปท. ม ีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงาน
ต่างๆ เบิกจ่าย มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง

งบ/หมวด
๑.ง'นกลาง

ค่าชำระหนี้เงินตัน
ค่าชำระดอกเบี้ย
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
การจัด ทำงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น โดยอาศัย อำนาจตามระเบีย บ
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
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมนำยอดเงิน งบประมาณและรายการที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิข ั้น ต้น จากผู้บ ริห าร
ท้องถิ่นนั้น จัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๔) คณะผู้บ ริห าร...

-๑๕-

๔) คณะผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวัน ที่ ๑๔
สิงหาคม และเข้าสู่กระบวนการ การตรากฎหมายท้องถิ่น (เทศบัญ ญัต ิ/ข้อบัญ ญัต ิ/แล้วแต่ก รณี) ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
๔) เมื่อ งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของสภาท้อ งถิ่น ผ่านการอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จัง หวัด /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
■ รายจ่ายเพื่อการลงทุน
๔) การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม จะกระทำได้ต ่อ เมื่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปีท ี่
ได้รับอนุมัติแล้วไม่พอจ่ายแก่การใช้จ่าย หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั่งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้ว ยว่าจะจ่ายจากเงิน รายได้ท ี่ม ิได้ต ั้งรับ ไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงิน
รายได้ที่เกินยอดรวมทั่งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี
ระเบียบที่ใข้
วิธีดำเนิน การ
ผู้เกี่ยวช้อง
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า
กองคลัง
- รายงานการคลัง
ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก ร
- สถิต ิรายรับ /รายจ่าย
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ
- ประมาณการรายรับเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณภายในเดือนมิถุนายน ๘, ข้อ ๒๓ สิ้นมิถุนายน
เจ้าหน้าที่งบประมาณ - ตรวจสอบ
- วิเคราะห์สถิติ
(ปลัด)
ส่วนราซการต่างๆ
- ประมาณการรายจ่ายเสนอต่อ เจ้าหน้า ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า
(สำนัก/กอง/ฝ่าย)
ที่งบประมาณ โดยใช้แผนพัฒ นาเป็น ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก ร
แนวทางในการจัดทำร่างงบประมาณภายใน ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๒๒
เดือน มิถุนายน
- จัดทำร่างงบประมาณของส่วนราชการ
โดยยึด แผนพัฒ นาเป็น หลัก เสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยใช้แผนพัฒนา

-๑๖-

ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(ปลัด)

วิธีดำเนิน การ
เป็นแนวทางในการจัดทำร่างงบประมาณ
ภายใน ๑-๑๕กรกฎาคม

ระเบีย บที่ใช้

-พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบ ประมาณเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใน ๕ ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓
วัน
- รวบรวมจัดทำร่างงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี
- จัดทำร่างงบประมาณงบประมาณใน
ระบบ0-น7\5 ภายใน ๕ วัน เสนอให้คณะ
ผู้บริหารภายในเดือน กรกฎาคม

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราขการจังหวัด
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
๑.๘ พระราชบัญ ญัต ิระเบียบบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑) แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑) ระเบียบบริห ารราชการส่วนกลาง (สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม)
หมายถึง การรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง การวิน ิจฉัยสั่งการ การควบคุม ทั้งประเทศ ทำให้
เกิดรัฐบาลกลางขึ้น มีอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีลัก ษณะเด่น คือ กำลังทหาร ตำรวจ / อำนาจ
ในการวิน ิจ ฉัย สั่ง การ / มีร ะบบการบัง คับ บัญ ชาตามลำดับ ชั้น / รัฐ บาลกลางเป็น ผู้ก ำหนดนโยบาย /
อำนาจในด้านการต่างประเทศ - ^ ขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
กรม หรือส่วนราขการที่มีฐานะเป็นกรม อยู่ในความรับผิดขอบของรัฐบาล ใช้หลัก การรวมอำนาจปกครอง
( 06ก1:โล1เ23ป๐ท )
๒) ระเบียบบริห ารราฃการส่วนภูม ิภ าค (จังหวัด อำเภอ)
หมายถึง การบริห ารราชการที่ส ่วนกลางแบ่งอำนาจบางเรื่อ งให้ก ับ ตัว แทนของตนเองใน
ส่วนภูม ิภ าค (ราชการส่ว นกลางเป็น เจ้า ของอำนาจ) โดยไม่ข าดจากการบัง คับ บัญ ชา ได้แก่ จังหวัด และ
อำเภอ มีช้าราชการของส่วนกลางเป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม ไปประจำ เป็น การแบ่ง เบาภาระ
ของส่วนกลาง ใช้ห ลัก การกระจายอำนาจการปกครอง ( อ606ก1;โลแ2ลบอก )
๓) ระเบีย บบริห ารราฃการส่ว นท้อ งกิน (องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เทศบาล องค์ก าร
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมือ งพัท ยา)
หมายถึง การโอนอำนาจการปกครองจากรัฐบาลกลาง ไปยังท้องกิน ให้บ ริห ารจัดการเอง
ภายใต้ก ารกำกับ ดูแ ลจากรัฐ บาลกลาง หน่ว ยงานที่ไ ด้ร ับ การกระจายอำนาจต้อ ง เป็น หน่วยงานที่เป็น
“นิต ิบ ุค คล” / ต้องมีสภาและผู้บริหารท้องถิ่น / ต้องมีอิสระในการปกครองตนเอง / ต้องมีงบประมาณของ
ตนเอง ( จากภาษี ) / มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เซ่น
องศการ...

-๑ฅเ-

องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล เมือ งพัท ยา กรุง เทพมหานคร เป็น
ลักษณะที่รัฐเปีดโอกาสให้มีการปกครองตนเอง โดยมีการเลือกตั้งขึ้น เองในท้องถิ่น นั้น เพื่อให้มาทำหน้าที่ใน
การดำเนิน กิจการและบริห ารท้องถิ่น นั้น ๆ ใช้ห ลัก การกระจายอำนาจ
(๒) สาระสำคัญ
๑) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราชการ ให้ตราเป็น “พระราชบัญ ญัต ิ” การจัด ตั้ง
กรม ซึ่งไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง - ^ ให้ระบุ “ไม่สังกัด” ไว้ในพระราชบัญญัติด้วย
๒) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราชการ ตามวรรคหนึ่งที่ไม่มี (ไม่เพิ่ม) การกำหนด
ตำแหน่ง /อัต ราของช้า ราชการลูก จ้า งเพิ่ม ให้ต ราเป็น “พระราชกฤษฎีก า”
๓) การเปลี่ย นชื่อ ส่ว นราชการ ให้ต ราเป็น “พ ระราชกฤษฎีก า” กรณี ตำแหน่ง ของ
ข้าราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุไว้ด้วย
๔) การยุบ ส่วนราชการ ให้งบประมาณรายจ่ายที,เหลืออยู่เป็นอันระงับไป ส่วนทรัพย์สินอื่น
นั้นให้โอนให้ส่วนราชการอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนด โดยความเห็น ชอบของ “คณะรัฐ มนตรี” “ข้า ราชการ
หรือ ลูก จ้า ง” ต้อ งพ้น จากตำแหน่งอัน เนื่อ งจากการยุบ ส่ว นราชการ ได้ร ับ เงิน ชดเชยตามหลัก เกณฑ์ “ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ว ยงานของรัฐ ” ประสงค์จะรับโอน ข้า ราชการหรือ ลูก จ้า ง ต้อ งกระทำภายใน ๓๐
วัน ” นับ แต่วันประกาศ “พระราชกฤษฎีก า”
๔) การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการ (ทีเรียกชื่ออื่น
ที่มีฐานะเป็นกรม) ให้ “รัฐ มนตรีเจ้าของกระทรวง” ให้ออกเป็น “กฎกระทรวง”

๑.๙ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๑) เหตุผลของการมีพระราชกฤษฎีกา
๑) มีการปฏิรูประบบราฃการ โดย พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๔๔
๒) ส่งเสริมการพัฒ นาประเทศ และการบริก ารประชาชนอย่างมีป ระสิท ธิภาพยิ่งขึ้น
๓) การบริห ารราชการมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ้
(๒) ที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
๑) พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
๓/ ๑ และ มาตรา ๗๑/ ๑๐ (๔)
๒) มาตรา ๓/ ๑ “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดขอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมชองประขาซน การเปีด เผย
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) มีประสิท ธิภาพและเกิดความคุ้ม ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๔) ไม่มีขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิงานเกิน ความจำเป็น
๔) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
๖) ประซาขนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
๗) มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิราชการอย่างสมํ่าเสมอ
(๔) การบริห าร...

(๔) การบริหารราซการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประขาขน(หมวด ๒ มาตรา ๗) วัตถุประสงค์
๑) เกิดความผาสุก และความเป็น อยู่ท ี่ดีฃ องประซาขน
๒) ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม
๓) ประโยฃน์สูงสุดของประเทศ
(๔) แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยฃน์สุขของประขาซน(มาตรา ๘)
๑) การกำหนดภารกิจ ของรัฐ และส่ว นราซการต้อ งเป็น ไปเพื่อ วัต ถุป ระสงค์ต าม มาตรา ๗
และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
๒) การปฏิบ ัต ิภารกิจด้วยความซื่อ สัตย์ส ุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประซาซน
๓) ก่อนเริ่มดำเนิน การ ต้องจัด ให้ม ีก ารศึก ษาวิเคราะห์ผ ลดีและผลเสียให้ค รบถ้วน กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส ภารกิจ ใดจะมีผ ลกระทบต่อ ประขาซน ต้อ งดำเนิน การรับ ฟ้ง ความคิด เห็น
ของประซาซน หรือขี้แจงทำความเข้าใจ
๔) ต้อ งคอยรับ ฟัง ความคิด เห็น และความพึง พอใจของสัง คม โดยรวมและประซาขน
ผู้รับบริการ
๔) ในกรณีท ี่เกิด ป็ญ หาและอุป สรรคจากการดำเนิน การ ให้ส ่ว นราซการดำเนิน การ แก่ไข
ปัญ หาและอุป สรรคนั้น โดยเร็ว กรณีป ัญ หาเกิด จากส่ว นราซการอื่น ให้ส ่ว นราซการแจ้ง ให้ส ่ว นราซการที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการแก่ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย
(๖) การบริห ารราฃการอย่างมีป ระสิท ธิภาพและเกิดความคุ้ม ค่าในเซิงภารกิจของรัฐ (หมวด ๔)
ส่วนราขการต้องดำเนินการ ดังนี้ (มาตรา ๒๐)
๑) กำหนดเปัาหมาย
๒) แผนการทำงาน
๓) ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ
๔) งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ
๔) ต้องเผยแพร่ให้ข ้าราขการและประซาซนทราบทั่วกัน ด้วย
๑ .๑ ๐ พระราชบัญ ญัต ิจ ัด การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
(๑) สาระสำคัญ
๑) พระราชบัญ ญัต ิฯ ใช้บ ัง คับ เมื่อ พัน กาหนด ๑๘๐วัน นับ แต1วัน ประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษา
๒) ให้ยกเลิก บทบัญ ญัต ิเกี่ยวกับ การพัส ดุ การจัด ซื้อ จัด จ้าง หรือการบริห ารพัส ดุในกฎหมาย
ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญ ญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที่อ ยู่ภ ายใต้บ ังคับ แห่ง
พระราชบัญ ญัติน ี้
(๒) นิยาม (มาตรา ๔)
๑) “การจัด ซื้อ จัด จ้า ง” หมายความว่า การดำเนิน การเพื่อ ให้ไ ด้ม าซื่งพัส ดุโ ดยการซื้อ จ้าง
เข่าแลกเปลี่ย น หรือโดยนิต ิกรรมอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๒) “พัส ดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริก าร งานก่อสร้าง งานจ้า งที่ป รึก ษาและงานจ้า ง
ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓) “สิน ค้า ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณ ฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
๔) “งานบริก าร...
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๔) “งานบริก าร” หมายความว่า งานจ้า งบริก าร งานจ้า งเหมาบริก าร งานจ้า งทำของและ
การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิฃ ย์จากบุค คลธรรมดาหรือนิติบ ุค คล แต่ไม่หมายความรวมถึง
การจ้าง ลูก จ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับ ขนในการเดิน ทางไปราชการหรือไปปฏิบ ัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ งานจ้า งที่ป รึก ษา งานจ้า งออกแบบหรือ ควบคุม งานก่อ สร้า ง และการจ้า งแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์
๔ )“งานก่อ สร้า ง” หมายความว่า งานก่อ สรางอาคาร‘'งานก่อ สร้า งสาธารณูป โภคหรือ สิ่ง
ปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือ การกระทำอื่น ที่ม ีล ัก ษณะทำนองเดีย วกัน
ต่อ อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริก ารที่รวมอยู่ในงานก่อ สร้างนั้น ด้วย แต่
มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
๖) “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อ ใช้เป็น ฐานสำหรับ เปรีย บเทีย บราคาที,ผู้ยืน
ข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
๑. ราคาที่ไ ด้ม าจากการคำนวณตามหลัก เกณฑ์ท ี่ค ณะกรรมการราคากลางกำหนด
๒. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญ ชีกลางจัดทำ
๓. ราคามาตรฐานที่ส ำนัก งบประมาณหรือ หน่ว ยงานกลางอื่น กำหนด
๔. ราคาที่ได้ม าจากการสืบ ราคาจากท้อ งตลาด
๔. ราคาที่เคยซื้อ หรือ จ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๖. ราคาอื่น ใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีท ี่ม ีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่ม ีราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใ ช้ร าคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ร าคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๔)
หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๔) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
๗)“เงิน งบประมาณ” หมายความว่า เงิน งบประมาณตามกฎหมายว่า ด้ว ยงบประมาณ
รายจ่า ย กฎหมายว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณ หรือ กฎหมายเกี่ย วด้ว ยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐ ได้รับ ไว้โดยได้รับ อนุญ าตจากรัฐ มนตรีให้ไ ม่ต ้อ งนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณ
หรือ กฎหมายว่าด้วยเงิน คงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมาย และเงิน ภาษีอ ากร ค่า ธรรมเนีย ม หรือ ผลประโยชน์อ ื่น ใดที,ตกเป็น รายได้ข องราชการ
ส่ว นท้อ งถิ่น ตามกฎหมายหรือ ที,ราชการส่ว นท้อ งฎ่น มีอ ำนาจเรีย กเก็บ ตามกฎหมาย และให้ห มายความ
รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๘)“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราขการส่ว นกลาง ราชการส่ว นภูม ิภ าค ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณ องค์ก ารมหาซน องค์กรอิสระ องค์ก รตาม
รัฐธรรมนูญ หน่ว ยธุร การของศาล มหาวิท ยาลัยในกำกับ ของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับ ของ
รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๓) มาตรา ๘ หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุ
๑) คุ้ม คำ โดยพ ัส ดุท ีจ ้ด ซื้อ จ้ด จ้า งต้อ งมีค ุณ ภาพ ห รือ คุณ ล'กษณ ะทีต อบสน อง
วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีร าคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริห ารพัสดุที,เหมาะสม
และชัดเจน
๒ )โปร่งใส...
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๒) โปร่งใส โดยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุต ้อ งกระทำโดยเปิด เผย เปิด
โอกาสให้มี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีก ารปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้ป ระกอบการทุก รายโดยเท่าเทียมกัน มีร ะยะเวลาที่
เหมาะสม และเพียงพอต่อ การยื่น ข้อ เสนอ มีห ลัก ฐานการดำเนิน งานชัด เจน และมีก ารเปิด เผยข้อ มูล การ
จัดซื้อ จัด จ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
๓) มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล โดยต้อ งมีก ารวางแผนการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการ
บริหารพัสดุ ล่ว งหน้าเพื่อ ให้ก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุเป็น ไปอย่างต่อ เนื่อ งและมีก ำหนดเวลาที่
เหมาะสม โดยมีก ารประเมิน และเปิดเผยผลสัม ฤทธี้ฃ องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
๔) ตรวจสอบไต้โ ดยมีก ารเก็บ ข้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุอ ย่า งเป็น
ระบบ เพื่อประโยขน์ในการตรวจสอบ
(๔) มาตรา ๙ การกำหนดคุณ ลักษณะ
๑) ห้ามกำหนดใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ข ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๒) เว้น แต่ม ียี่ห ้อ เดียว หรือต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ให้ระบุยี่ห้อนั้นไต้
(๔) มาตรา ๑๐ การเปิดเผยข้อเสนอ
๑) ห้ามเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่น ข้อ เสนอ ต่อผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๒) ส่วนที่เป็นสาระสาคัญ และเป็นข้อมูลทางเทคนิค
๓) ที่อ าจก่อ ให้เกิด การไต้เปรียบเสียเปรียบ
เว้น แต่เปิดเผยต,อผู้ม ีอ ำนาจตามกฎหมาย หรือ การดำเนิน การตามกฎหมาย
(๖) มาตรา ๑๑ การจัด ทำแผนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ต้อ งจัด ทำแผนการจัด ซื้อ จัด จ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่
เว้นแต่
๑) กรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น เร่งด่ว นหรือ เป็น พัส ดุท ี่ใข้ในราขการลับ
๒) กรณ ีท ี'มีว งเงิน ในการจัด ซื้อ จัด จ้า งตามทีก ำหนดในกฎกระทรวงหรือ มีค วาม
จำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉิน หรือเป็น พัสดุที่จะขายทอดตลาด
๓) กรณีท ี'เป็น งานจ้างที'ปรึก ษาที'มีว งเงิน ค่าจ้างตามที'กำหนดในกฎกระทรวงหรือ ที'มี
ความจำเป็น เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ ความมั่น คงของชาติ
๔) กรณีท ี'เป็น งานจ้างออกแบบหรือ ควบคุม งานก่อ สร้างที'มีค วามจำเป็น เร่งด่วนหรือ ที่
เกี่ยวกับ ความมั่นคงของชาติ
(๗) มาตรา ๑๓ การมีส่วนได้เสีย
ผู้ที่มีห น้าที่ดำเนิน การต้องไม่เป็น ผู้มีส ่วนได้เสียกับ ผู้ยี่น ข้อ เสนอ หรือคู'สัญญาในงานนั้น
ถ้ามีส ่วนไต้เสียแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีน ัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
(๘) หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
มาตรา ๑๙ นโยบายในการป้อ งกัน การทุจ ริต ผู้ป ระกอบการที'จะเข้ายื่น ข้อ เสนอใน
ประเภทหรือมีวงเงินที' ค.ป.ท.ประกาศกำหนดต้องจัดทำนโยบายและแนวทางในการป้องกันการทุจริต
(๙) หมวด ๓ คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการจำนวน ๔ คณะดังนี้
๑) คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
๒) คณะกรรมการวิน ิจ ฉัยป้ญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการ
๔) คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
๔) คณะกรรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์และข้อ ร้อ งเรียน
(๑๐) หมวด...

(๑๐) หมวด ๔ องค์ก รสนับ สนุน ดูแ ลการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
ให้ก รมบัญ ซีก ลางมีห น้า ที่ใ นการดูแ ลและพัฒ นาระบบการจัด ซื้อ จัด จ้า งผ่า นระบ,บ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ และการประกาศเผยแพร่ข ้อ มูล เกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า งในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญ ชีก ลางเพื่อ ให้ส าธารณขนสามารถเข้า ตรวจดูใ ด้
(๑๑) หมวด ๙ การขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการ
๑ )ให้ค ณะกรรมการราคากลางกำหนดหลัก เกณฑ์ในการขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการ
ก่อสร้าง
๒) สำหรับ การขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการพัส ดุอ ื่น ให้เป็น ไปตามที่ค ณะกรรมการ
ราคากลางเห็น สมควร
๓) ให้ก รมบัญ ชีก ลางประกาศรายชีอ ผู้ป ระกอบการที่ข ึ้น ทะเบีย นไว้แ ล้ว ในระบบ
เครือ ข่ายสารสนเทศ
๙) ในกรณีท ี่ก รมบัญ ชีก ลางได้ข ึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการไว้แ ล้ว หน่วยงานของรัฐ
ไม่ต ้อ งจัด ให้ม ีก ารขึ้น ทะเบียนอีก
(๑๒) หมวด ๖ การจัด ซื้อ จัด จ้าง
วิธ ีจ ัด ซื้อ จัด จ้าง มี ๓ วิธี ดังนี้
๑) วิธีป ระกาศเชิญ ซวน
การที่ห น่ว ยงานของรัฐ เชิญ ซวนผู้ป ระกอบการทั่ว ไปที่ม ี คุณ สมบัต ิต รงตาม
เงื่อ นไขที่ห น่ว ยงานของรัฐ กำหนดให้เข้า ยืน ข้อ เสนอ การซื้อ หรือ จ้า งโดยวิธ ีป ระกาศเชิญ ขวนทั่ว ไป
กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้
๑. วิธ ีต ลาดอิเล็ก ทรอนิก ส์ (6-๓3โ๒*)
คือ การซื้อ หรือ จ้า งที่ม ีร ายละเอีย ด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดไวิในระบบ
ข้อมูลสินค้า (6-03*3๒3)
๒. วิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (อ-เวเปฝเกฐ) คือ การซื้อ หรือ จ้า งครั้ง
หนึ่ง ซึ่งมีว งเงิน เกิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็น การซื้อ หรือ จ้า งที่ม ีร ายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของ
พัส ดุท ี่ม ีค วามซับ ซ้อ น มีเทคนิค เฉพาะ หรือ เป็น สิน ค้าหรือ งานบริก ารที่ไ ม,ได้ก ำหนดไว้ในระบบข้อ มูล
สินค้า (6-03*3๒3)
๓.วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ กระทำไค้ก รณีท ี่พ ื้น ที่ม ีฃ ้อ จำกัด ในการใช้ส ัญ ญาณอิน เตอร์เน็ต หรือ
ผู้ป ระกอบการในพื้น ที่ย ัง ไม,ส าม ารถเส น อราคา ด้ว ยวิธ ีต ลาดอิเ ล็ก ท รอน ิก ส ์ห รือ ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไค้
๒) วิธีค ัด เลือ ก
การที่ห น่ว ยงานของรัฐ เชิญ ซวน เฉพาะผู้ป ระกอบการที่ม ีค ุณ สมบัต ิต รงตาม
เงื่อนไขที,หน่ว ยงานของรัฐ กำหนด ซึ่งต้องไม,น้อ ยกว่า สามรายให้เช้า ยืน ข้อ เสนอ เว้น แต่ใ นงานนั้น มี
ผู้ป ระกอบการที่ม ีค ุณ สมบัต ิต รงตามที่ก ำหนดน้อ ยกว่าสามราย
๓) วิธ ีเฉพาะเจาะจง
การที่ห น่ว ยงานของรัฐ เชิญ ซวนผู้ป ระกอบการที่ม ีค ุณ สมบัต ิ ตรงตามเงื่อนไข
ที่ห น่ว ยงานของรัฐ กำหนดรายใดรายหนึ่ง ให้ เช้า ยืน ข้อ เสนอ หรือ ให้เข้า มาเจรจาต่อ รองราคา รวมทั่ง
การจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุก ับ ผู้ป ระกอบการโดยตรงในวงเงิน เล็ก น้อ ยตามที่ก ำหนดในกฎกระทรวง
๑.๑๑ ระเปยบ...

-เอเอ-

๑.๑๑ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗
(๑) มีผลใช้บังคับ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ มีผลใช้บังคับ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๔๙
(๒) ข้อ ๔ กำหนดว่า ในกรณีที่ อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ขอทำความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการปฏิบัติ (โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราขการจังหวัด)
(๓) การรับเงิน
๑) เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธี้ ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ฯทั้งสิ้น
๒) การรับเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
๓) เมื่อ รับ เงิน แล้ว ให้บ ัน ทึก ในสมุด เงิน สดภายในวัน ที่ร ับ เงิน หากรับ เงิน ภายหลัง ปิด บัญ ขี
ให้บันทึกรับในวันนั้นเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย
๔) ข้อ ๗ เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธึ๋ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ เว้นแต่
- มีระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- จัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราว
- เงินรายได้ที่ อปท. จัด หาเป็น ครั้งคราวถ้าไม่ได้ก ำหนดไว้เป็น อย่างอื่น หากมีเงิน
เหลือ จ่าย หรือ หมดความจำเป็นให้นำส่งเป็นรายได้ของ อปท.
(๔) การจ่ายเงิน
๑) การจ่ายเงิน ให้แ ก่เจ้าหนี้ห รือ ผู้ม ีล ืท ธิท ุก รายการต้อ งมีห ลัก ฐานการจ่าย
๒) การจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหนี้ห รือผู้มีส ิท ธิให้จ่ายเป็น เช็ค หรือ จัด ทำใบถอนเงิน ฝากธนาคาร
เพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงิน
๓) การเขีย นเช็ค สั่ง จ่ายหัว หน้าหน่ว ยงานคลัง กรณีท ี่ม ีก ารจ่า ยเงิน ทีม-วงเงินตํ่าก'ว,าสอง
พันบาท เข่น ค่าใช้จ่ายที่เป็น ค่านํ้าค่าไฟ เป็นต้น
(๔) เงินสะสม
๑) ทุก สิ้น ปีเมื่อ ปิด บัญ ขีร ายรับ รายจ่า ย แล้ว ให้กันเงินสะสม ไว้ ๒๔ 96 เพื่อเป็น ทุน
สำรองเงินสะสม (ข้อ ๘๗)
๒) อปท.สามารถใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ คังนี้
๑. กรณีท ี่ย อดเงิน สะสม มีเหลือไม,เพีย งพอต่อ การบริห าร ต้อ งขอความเห็น ขอบจาก
สภาท้องถิ่นและขออนุมัติจาก ผวจ.
๒.ปีใ ดมีย อดเงิน ทุน สำรองเงิน สะสมเกิน ร้อ ยละ๒๔ ของงบประมาณประจำปีน ั้น
สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไข ข้อ ๘๙
๓) ข้อ ๘๘ งบประมาณประจำปีมีผลบังคับใช้แล้ว ในระยะ ๓ เดือ นแรกรายได้ยังไม่ได้เช้า
มาหรือมีไม่เพียงพอ
- สามารถเบิก จ่ายได้ท ุก หมวด ทุก รายการ โดยเบิก จ่า ยล่ว งลํ้า เงิน สะสมได้ และ
บัน ทึกบัญ ชีเป็นค่าใช้จ่ายปกติ
(หากเลยระยะเวลา ๓ เดือ นแรกของปีง บประมาณแล้ว รายได้ ยังไม,เช้าหรือมีไม่
เพียงพอให้ อปท.ปฏิบัติตาม นส.มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙ ลว.๘ ม.ค.๔๒ เรื่อง การทดรองจ่ายเงินสะสม)
- กรณีท ี่เป็น รายจ่า ยที่จ ่า ยจากเงิน อุด หนุน ที่ร ัฐ บาลระบุว ัต ถุป ระสงค์ ได้ร ับ แจ้งยอด
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้รับโอนเงิน ให้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปก่อน(ยกเว้นงบลงทุน)
๔) การจ่า ย...

-๒๓-

๔) การจ่ายขาดเงิน สะสม ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้
จ่ายเงิน ให้ซัดเจน และคำนึงถึงประโยชน์ของประขาซนและห้องถิ่นที่จะได้รับ (ข้อ ๘๙ ) ดังต่อไปนี้
- เฉพาะกิจ การที,อยู่ใ นอำนาจหน้า ที,ของ อปท. ที่เป็น กิจ การที,ประซาซนได้ร ับ
ประโยขน์โ ดยตรง เพื่อ แกิใ ขปัญ หาความเดือ ดร้อ นของประซาซน หรือ ห้อ งถิ่น ที่ข าดโอกาสที่จ ะได้ร ับ
การพัฒ นา เกี่ยวกับ
* ด้านการบริการขุมขนและสังคมของประซาซนในพื้นที่
* กิจการที่เป็น การเพิ่มพูน รายได้ข อง อปท.
* กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประซาขน ทั้งนี้ ต้อง อยู่ในแผนพัฒนาของ อปท.
* ซึ่ง หากเป็น โครงการเพื่อ การลงทุน เซ่น คำก่อ สร้า งอาคาร หรือ ซื้อ ที่ด ิน หรือ
โครงการที่ใข้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พ ิจ ารณาดำเนิน การ
๑.ตั้ง ในงบประมาณรายจ่า ยประจำปีห รือ งบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม หรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อ นเป็น ลำดับ แรก
๒.กรณีต ั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณแล้วไม1เพีย งพอก็อ าจ ใข้จ ่า ยจาก
เงินสะสมมาสมทบได้
๓. หาก อปท. เห็น ว่า โครงการดัง กล่า ว มีค วาม จำเป็น เร่ง ด่ว นในการบำบัด
ความเดือ ดร้อ น ขของประขาขนหรือ การบริก ารขุม ซนและสังคมของประซาซน ในพื้นที่ และไม่อาจรอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไปได้ ก็อาจใช้จ่ายจากเงิน สะสมได้
- ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.แต่ล ะประเภทตามระเบียบแล้ว
- ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีกัดไป
- หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเงินสะสมจำนวนดังกล่าวนั้นต้องพับไป
๕) ข้อ ๙๐ งบประมาณประกาศใช้บ ัง คับ แล้ว มีง บประมาณไม'เพีย งพอหรือ ไม'ได้ต ั้ง
งบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้จ่ายขาดเงิน สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติผู้บริหารห้องถิ่น กรณีดังนี้
- รับ โอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน (ไม่รวมบรรจุใหม่)
- เบิก เงิน ให้ผ ู้บ ริห ารห้อ งถิ่น ฯ พนักงานห้องถิ่น (รวมลูก จ้า งด้ว ย) ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
กม.ว่าด้วยการจัด ตั้ง อปท. ในระหว่างปีงบประมาณ
๒. สรุปแนวคิด หลักการ องค์ความรู้สำหรับการนำไปพัฒนาห้องถิ่นสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
๒.๑ แนวคิด รพ 0 7 ก31^515
(๑) หลักการ
หลักการสำคัญ ของ รพ07 ก็ค ือ การวิเคราะห์โ ดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ
สภาพการณ์ภ ายในและสภาพการณ์ภ ายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ รพ07 จึง เรีย กได้ว ่า เป็น การวิเคราะห์
สภาพการณ์ (รเณลป๐ท ลกล1^515) ซึ่ง เป็น การวิเคราะห์จ ุด แข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ต นเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ซัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุป สรรค การวิเคราะห์ป ัจ จัย ต่า ง ๆ ทั้ง ภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อ
องค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อ การกำหนดวิส ัย ทัศ น์ การกำหนดกลยุท ธ์แ ละการดำเนิน ตามกลยุท ธ์ข ององค์ก รระดับ องค์ก รที่
เหมาะสมต่อไป
(๒) ประโยชน์...

-๒๔-

(๒) ประโยขน์ฃองการวิเคราะห์ รพ07
วิเคราะห์ รพ07 เป็น การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์ก ร ซึ่ง
ป้จจัยเหล่านี้แ ต่ล ะอย่างจะช่ว ยให้เช้าใจได้ว ่ามือ ิท ธิพ ลต่อ ผลการดำเนิน งานขององค์ก รอย่างไร จุดแข็งของ
องค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น
คุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาส
เพื่อ การบรรลุเป้าหมายองค์ก รในทางกลับ กัน อุป สรรคทางสภาพแวดล้อ มจะเป็น สถานการณ์ท ี่ข ัด ขวางการ
บรรลุเป้าหมายขององค์ก ร ผลจากการวิเคราะห์ รพ07 นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การ
กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
(๓) ขั้นตอน / วิธีการดำเนินการทำ รพ07 /\กล17515
๑) การประเมิน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมิน สภาพแวดล้อ มภายในองค์ก ร จะเกี่ย วกับ การวิเ คราะห ์แ ละพ ิจ ารณ า
ทรัพ ยากรและความสามารถภายในองค์ก ร ทุก ๆ ด้าน เพื่อ ที่จ ะระบุจ ุด แข็ง และจุด อ่อ นขององค์ก ร
แหล่ง ที่ม าเบื้อ งต้น ของข้อ มูล เพื่อ การประเมิน สภาพแวดล้อ มภายใน คือ ระบบข้อ มูล เพื่อ การบริห ารที่
ครอบคลุม ทุก ด้า น ทั้งในด้า นโครงสร้า ง ระบบ ระเบีย บ วิธ ีป ฏิบ ัต ิง าน บรรยากาศในการทำงานและ
ทรัพ ยากรในการบริห าร (คน เงิน วัสดุ การจัด การ) รวมถึง การพิจ ารณาผลการดำเนิน งานทีผ ่า นมาของ
องค์ก รเพื่อที่จะเช้าใจสถานการณ์และผลกลยุท ธ์ก ่อนหน้านี้ด้วย
- จุดแข็งขององค์กร (5-51:โ6กเาร) เป็น การวิเคราะห์ป ิจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท ี่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเองว่าป้จจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน่ามาใซใน
การพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร (พ-พ 6ฝ็ท65565) เป็นการวิเคราะห์ ป้จจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภ ายในจากมุม มอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าป้จ จัยภายในองค์ก รที่เป็น จุด ด้อ ย ข้อ เสียเปรีย บ
ขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
๒) การประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้ก ารประเมิน สภาพแวดล้อ มภายนอกองค์ก รนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับ การดำเนิน งานขององค์ก ร เช่น อัต ราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ 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) เป็น การวิเคราะห์ว่าป้จจัยภายนอกองค์กร
ป้จจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยขน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับมหา
ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยช้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (7-71าX631:5) เป็นการวิเคราะห์ว่าป้จจัยภายนอกองค์กรป้จจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร
จำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มื ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้

๓) ระบุสถาน...

-๒๔-

๓) ระบุส ถานการณ์จากการประเมิน สภาพแวดล้อม
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ป ัจ จัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมิน สภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อน
ภายในมาเปรีย บเทีย บกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อ ดูว ่า องค์ก ร กำลังเผชิญ สถานการณ์เข่น ใดและ
ภายใต้สถานการณ์ เข่นนั้น องค์กรควรจะทำอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ รผ(ว7 ดังกล่าวนี้ องค์กร จะ
อยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบดังนี้
- สถานการณ์ท ี่ ๑ (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น ี้เปีน สถานการณ์ท ี่พ ื่งปรารถนาที่ส ุด
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (ล55โ655เห6 ร{โล1โล^) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใข้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยฃนํอย่างเต็มที่
- สถานการณ์ท ี่ ๒ (จุดอ่อน-ภัยอุป สรรค) สถานการณ์น ี้เป็น สถานการณ์ท ี่เลวร้ายที่ส ุด
เนื่อ งจากองค์ก รกำลัง เผชิญ อยู่ก ับ อุป สรรคจากภายนอกและมีป ัญ หาจุด อ่อ นภายในหลายประการ ดังนั้น
ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (ถ๒(6ก5เห6 ร-เโโลไ:ร^) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย
อุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทำให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
- สถานการณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่ง ขัน อยู่ห ลายประการ แต่ต ิด ขัด อยู่ต รงที่ม ีป ัญ หาอุป สรรคที่เป็น จุด อ่อ นอยู่ หลายอย่า งเข่น กัน ดังนั้น
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว ({บโกลโอนก(วิ-๐ก่อถ16(วิ ร-เโโล1:657) เพื่อจัดหรือแกํไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้
พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้
- สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้อ อำนวยต่อ การดำเนิน งาน แต่ต ัว องค์ก รมีข ้อ ได้เปรีย บที่เป็น จุด แข็ง หลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็ส ามารถที่จะเลือ กกลยุท ธ์ก ารแตกตัว หรือ ขยายขอบข่ายกิจ การ
(|วิ1ห6โร!ที03ที๐ ก รบโล1โ6ฐ)สุ เพื่อใข้ประโยฃน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน
(๔) ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ ร ผ 0 7 มีดังนี้
๑) ควรวิเ คราะห์แ ยกแยะควรทำอย่า งลึก ขึ้ง เพื่อ ให้ไ ด้ป ัจ จัย ที่ม ีค วามสำคัญ จริง ๆ เป็น
สาเหตุห ลัก ๆ ของปัญ หาที,แท้จ ริง กล่า วคือ เป็น ปัจ จัย ที,มีป ระโยซนํไ นการนำไปกำหนดเป็น นโยบาย
ตลอดจนสามารถนำไปกำหนดกลยุท ธ์ ที'จะทำให้อ งค์ก าร/ขุม ซนบรรลุเปัาหมายที'เป็น ผลลัพ ธ์ข ั้น สุด ท้าย
(โ65นแ) ได้จริง
๒) การกำหนดปัจ จัยต่าง ๆ ไม่ค วรกำหนดของเขตของความหมายของปัจ จัยต่าง ๆ ไม,ว่าจะ
เป็น จุดอ่อน (ฬ) หรือ จุดแข็ง (ร) หรือ โอกาส (0) หรือ อุปสรรค (7) ให้ม ีค วามหมายคาบเกี่ยวกัน จำเป็น
อย่างยิ่งที'จะต้องตัดสิน ใจ และขี้ข ัด ว่าปัจ จัย ที่ก ำหนดขึ้น มานั้น เป็น ปัจ จัย ในกลุ่ม ใด ทั้ง นี้เพราะปัจ จัย ที่อ ยู่
ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป
(๔) ข้อดี - ข้อเสีย ของการทำ ร ผ 0 7 /\ท31/515

ข้อดี

การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง
การกำหนดความสำคัญก่อนหลังของเหตุการณ์

ข้อเสีย

โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลที่นำมาใข้
วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจใน
ความรู้พื้นฐาน'ของเทคนิค รผ07 ของผู้วิเคราะห์
ต้องทบทวน รผ07 เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบ
สภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ไปแล้วหรือไม่

-๒๖-

ช้อดี
การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น
การวิเคราะห์และแก้ป้ญหาในการดำเนินการ
การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
การสร้างกระบวนการเรียนรูใหม่

ข้อเสีย

(๖) แนวคิดในการใช้การวิเคราะห์ รพ 0 7 /\กลเ^รเร สำหรับการวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่น
ธ/เแX 080บ 0 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งหมายรวมถึงทั้งเขตหมู่บ้าน ตำบล
และขุมขนสำหรับเทศบาลว่ามีจุดแข็งอย่างไร
ในท้องถิ่นของตนเองมีจุดเด่นในเรื่องอะไร
สภาพพื้นที่ทำให้เกิดจุดเด่นหรือไม่ ประซาขน
ในห้องถิ่นมีจุดเด่นอย่างไร
๑.

๒.ห้องถิ่นของตนเองมีจุดด้อยที่เกิดจาก
ห้องถิ่นอย่างไร จุดด้อยเกิดขึ้นเพราะสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
หรือไม่หรือเป็นเพราะว่าเกิดจากผู้บริหาร
ห้องถิ่นและช้าราขการห้องถิ่นทำให้เกิด

๒.๒ การบริห ารแบบ 8 0 0 0 0 ( 8 0 0
(๑) หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา
แอกก่ 8ล7๐!. มีขีวิตอยู่ในฃ่วง ปี ค.ศ. ๑๘๔๑-๑๙๒๖ เป็นซาวฝรั่งเศส นักเศรษฐศาสตร์และนัก
ทฤษฎีทุนนิยมเสรีแนวใหม่ (กอ๐๐๒551031 อ๐๐ก๐๓เอ) ค.ศ. ๑๘๖๐ เมื่อ เขาจบการศึก ษาอายุได้ ๑๙ ปี เขาได้
เช้าทำงานที่บริษัทเหมืองแร่ขื่อ 0๐๓ เวลฐทเอ ปอ 0๐๓ ๓ อก!:กฺ/-8๐นโ๐!าล๓!วอลน-!วอ๐ล2อพ่แ6 ได้ไต่เด้าสู่
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้อำนวยการในฃ่วงปี ค.ศ. ๑๘๘๘-๑๙๑๘ เขาได้เขียนหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.
๑๙๑๖ ขื่อ /\๐!๓เกเร!:โล!:!๐ก เกอ!บร!:ท่อแอ 68 ฐอ่กอ์โล!.อ หรือ หลักการบริหารอุตสาหกรรม
(๒) เฮนรื่ ฟาโยล (แอทท่ 8ล7๐0 ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้คน
จำนวนมากๆ ในการทำงานแล้ว ละก็ห ัว ใจของการบริห ารจัด การเพื่อ ให้ง านสำเร็จ ตามเป็า หมายนั้น มี
องค์ประกอบด้วยกัน ๔ ปีจจัย เรียกว่า 800 0 0 มีดังนี้
๑) การวางแผน (81ลกกเก5) : การวางแผน
การกำหนดแผนปฏิบ ัต ิก ารหรือ วิถ ีท างที่จ ะปฏิบ ัต ิง านไว้ต ั้ง แต่ด ้น จนจบ ให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการ เป็นแนวทางที่วางไว้สำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่ง การวางแผนนี้จ ะเกิด ขึ้น จากวัล ัย ทัศ น์
บวกกับ จิน ตนาการในการบริห ารจัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็น แผนปฏิบ ัต ิก ารการ
ทำงานและเป้าหมายที่จะต้อ งบรรลุส ู่ค วามสำเร็จ
๒) การจัด องค์ก าร (0โฐลกเ2เกฐ) : การจัดองค์กร
การกำหนดตำแหน่ง งาน ภาระ หน้า ที่ ความรับ ผิด ขอบ ตลอดจนจำนวนคน ให้
ครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจัดลำดับ
การบริห ารและสั่งการด้วย หากองค์ก รมีก ารจัด การองค์ก รที่เป็น ระบบระเบียบ แบ่งงานซัดเจน ไม่พับซ้อน
มีหน้าที่ครบ มีปริมาณคนพอกับที่ต้องการ ก็ย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสำเร็จที่สูง
๓) การบังคับบัญ ชาหรือการสั่งการ (0๐๓ ๓ ลท๐แกฐ) : การบังคับบัญ ชาสั่งการ
การจัด องค์ก รตลอดจนจัด โครงสร้า งการทำงานนั้น จะทำให้เราเห็น สายบัง คับ บัญ ชาที่
ซัดเจน เห็นลำดับความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ เพราะการทำงานหมู่ม ากจำเป็น ต้อ งมี
ผู้บังคับ...
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ผู้บ ัง คับ บัญ ฃาเพื่อ ให้ก าร•ทำงานดำเนิน ไปได้อ ย่างราบรื่น มีค นคอยควบคุม สั่งการ ดูภ าพรวม ตลอดจน
สอดส่องป้ญหาเพื่อหาทางแก่ไขให้ไวที'สุด ฃ้อ ดีในการมีอ ำนาจสั่งการอีก อย่างก็ค ือ ช่ว ยให้เกิด การตัด สิน ใจ
อย่างทันท่วงที ผู้ที่มีอำนาจการตัดสิน ใจจะต้อ งสามารถวิเคราะห์ส ิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และตัดสินใจได้
เฉียบขาด ว่องไว ตลอดจนมีความรับผิดขอบในการตัดสินใจของตนด้วย และผู้บ ังคับ บัญ ชาที่ด ียังสามารถที่
จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามที่เกิดวิกฤติ
๔) การประสานงาน ((1๐๐โ0แก3ปกฐ) : การประสานงาน
หมายถึง ภาระหน้า ที่ใ นการเชื่อ มโยงงานตลอดจนการปฏิบ ัต ิก ารทุก อย่า งรวมไปถึง
กำลังคนที่หน่วยให้ทำงานเข้ากันให้ได้ กำกับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อำนวยให้เกิด การทำงานทีร าบรื่น
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่วางไว้ ทุก อย่างหากขาดการประสานงานที่ด ีก ็อ าจทำให้เกิด ความล้ม เหลวได้ เมื่อ
มีการแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนซัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการทำงานที่
ดีท ี่ส ุด นั้น มีค วามจำเป็น อย่างยิ่ง เพราะแต่ล ะส่ว นต้อ งทำงานสอดประสานกัน เพื่อ ผลสำเร็จ เดีย วกัน นั่น เอง
การประสานงานทีด ีน ั้น จำเป็น จะต้อ งมีใ นทุก ระดับ ตั้ง แต่ร ะดับ บุค คลต่อ บุค คล หัว หน้า งาบต่อ ลูก น้อ ง
แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน
๔) การควบคุม (0๐ท8โ๐แเกฐ) : การควบคุม
การควบคุม ในที่น ี้ห มายถึงการกำกับ ตลอดจนบริห ารจัด การทุก อย่างให้ส ำเร็จ ลุล ่ว งไป
ตามแผนที่ว างไว้ ประครองการดำเนิน งานให้เป็น ไปตามกรอบที'กำหนด ทั้ง ในเรือ งของกรอบเวลา
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิก าร ขั้น ตอนการทำงาน ไปจนถึง การประสานงานทุก ฝ่า ยให้เกิด ความราบรื่น การ
ควบคุม นี้ย ัง รวมไปถึง การบริห ารที่ไ มใช่ท รัพ ยากรบุค คลอีก ด้ว ย แต่ร วมถึง ทรัพ ยากรที'เป็น วัต ฤดีบ
เครื่อ งจัก ร ผลผลิต ที'ได้ ตลอดจนงบประมาณ ในการดำเนิน งานทั้ง หมดด้ว ย เพือ ให้ก ารทำงานมี
ประสิทธิภาพที่สุด
(๓) การนำไปใฃ้
ทฤษฎีการบริหารของ 8ล7๐( ยอมรับองค์กรที่เป็นทางการ โดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งงานกัน
ทำ (5เว6๐3แ2381๐ก) และเน้น ถึงความสำคัญ ที่ว่าอำนาจหน้าที่และความรับ ผิดขอบต้อ งเท่ากัน โดย 83^๐1
ระบุเป้า หมายที่ส ำคัญ ขององค์ก าร คือ ความเป็น ระเบีย บ ความมั่น คง ความคิด ริเริ่ม และความสามัค คี
นัก ทฤษฎีการบริห ารจะต้อ งเป็น นัก ปฏิบ ัติอย่างแห้จริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ นัก ทฤษฎีระบบองค์การขนาด
ใหญ่แล้ว สิ่งที่พวกเขาสนใจและให้ความสำคัญ คือ หลักการและแนวคิดสำหรับ การประสบความสำเร็จของ
องค์การซึ่งเป็นทางการ
(๔) การนำไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น รูปแบบการบริหารงาน ๔ ขั้นตอน คือ
๑) การวางแผน (81ลกทเกฐ) หมายถึง การศึกษางานในอนาคต เละการจัดการวางแผนเพื่อปฏิบัติ
๒) การจัด การองค์ก าร (อโฐลก12เกฐ) หมายถึงการรวบรวมวัส ดุเครื่อ งมือ และกำลังคนเล้ว
จัดแบ่งงาน ทั้งวัสดุและกำลังคนออกไปตามหน้าที่ของงาน
๓) การบังคับ บัญ ขา (0๐๓ ๓ 3ก๐แกฐ) หมายถึง การสั่งการให้บ ุดคลในหน่วยงานปฏิบ ัต ิงาน
ได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพตรงเป้ห มายของงาน
๔) การประสานงาน (0๐โปเท81กฐ) หมายถึง การประสานกิจ การทุก อย่า งให้ด ำเนิน ไปได้
อย่างประสานสัมพันธ์กันโดยตลอด
๔) การควบคุม (0๐ก8โ๐พกฐ) หมายถึง การบัง คับ ให้ง านทุก อย่า งดำเนิน ไปตามกฎเกณฑ์
ระเบียบเบบแผน หรือตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้
(๔) ข้อ ดและ...
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(๔) ฃ้อดีและ'ข้อเสีย'ของ 0 0 ปปป
ข้อเสียของ 00(ะ00
ช้อดีของ
องค์ก ารมีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้น จากที่ม ืก ารปรับ ปรุง มุ่ง เน้น ผู้ป ฏิบ ัต ิง านในระดับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเป็น ส่ว น
กระบวนการบริหาร
ใหญ่
องค์ก ารมีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้น จากที่ม ืก ารปรับ ปรุง
กระบวนการบริหาร
สามารถน่ามาใช้ในการบริห ารงานวิขาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๓ ?อ0^ วงจรการควบคุมคุณ ภาพ
(๑) หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา
00(1^ หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: 06๓ เก5 อ/(ะ๒) หรือวงจรขูฮาร์ต (ร1า6ผเาลบ:
อ/(ะ๒) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ
ความหมายของ 00ป/\ 0 0 0 \ คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท
(ผลแ6โ รเา6ผเาลบ:) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
เมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง ( ผ.ผผลโชร 06๓ เทฐ) ปรมาจารย์ด้านการบริห ารคุณ ภาพเผยแพรให้เป็น เครื่อ งมือ
สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้คืยิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปีญหาอุปสรรคใน
แต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกซื่อว่า “วงจรเด็ม มิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิด
ในการใช้วงจร ?0ป/\ นั้นสามารถน่ามาใข้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่ว
โลก 00ป/\ เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ ๔ คำคือ
๑) ก(ลก (วางแผน) 01ลก หมายถึง การวางแผนการดำเนิน งานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง
การกำหนดหัวช้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒ นาสิ่งใหม่ๆ การแก้ป ีญ หาที่เกิด ขึ้น จาก
การปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัต ถุป ระสงค์ของการดำเนิน งาน 01ลท การจัด
อัน ดับ ความสำคัญ ของ เป้า หมาย กำหนดการดำเนิน งาน กำหนดระยะเวลาการดำเนิน งาน กำหนด
ผู้ร ับ ผิด ขอบหรือผู้ดำเนิน การและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขีย นแผนดังกล่าวอาจปรับ เปลี่ย นได้ต าม
ความเหมาะสมของลัก ษณะ การดำเนิน งาน การวางแผนยัง ช่ว ยให้เราสามารถคาดการณ์ล ี่ง ที่เกิด ขึ้น ใน
อนาคต และช่วยลดความสูญ เสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ได้
๒) 0๐ (ปฏิบ ัต ิต ามแผน) 0๐ หมายถึง การดำเนิน การตามแผน อาจประกอบด้ว ย การมี
โครงสร้างรองรับ การดำเนิน การ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซึ่งคณะเราก็ม ืก ารจัด ตั้งไว้อ ยู่
แล้ว จะต้องมืวิธีก ารดำเนิน การ
๓) ปเา6(± (ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิต ามแผน) ปเา6(± หมายถึง การประเมิน แผน อาจ
ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนิน การ การประเมิน ขั้น ตอนการดำเนิน งาน และการ
ประเมิน ผลของ การดำเนิน งานตามแผนที่ไ ด้ต ั้ง ไว้ โดยในการประเมิน ดัง กล่า วสามารถทำได้เอง โดย
คณะกรรมการที่ร ับ ผิด ขอบแผนการดำเนิน งานนั้น ๆ ซึ่ง เป็น ลัก ษณะของการประเมิน ตนเอง โดยไม่
จำเป็น ต้อ งตั้ง คณะกรรมการ อีก ขุด มาประเมิน แผน หรือไม,จำเป็น ต้อ งคิด เครื่อ งมือ หรือ แบบประเมิน ที่
ยุ่งยากซับช้อน
๔) /\(บ (ปรับปรุงแก้ไข) /\ช: หมายถึง การน่าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การ
น่าผลการ ประเมิน มาวิเคราะห์ว่ามืโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่
คือยู่แล้วให้คืยิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการในปีต่อไป
(๒) ประโยชน์...

-๒๙-

(๒) ประโยซน่ฃอง โ5อ(โ/\
๑ .เพื่อป้องกัน
การนำวงจร เ^เว(โ/\ ไปใช้ ทำให้ผู้
ปฏิบัตมิ ีก ารวางแผน การวางแผน
ที่ดิซ่วยป้องกันป้ญ หาที่ไม่ควรเกิด
ข่ว ยลดความสับ สนในการทำงาน
ลดการใช้ท รัพ ยากรมากหรือ น้อ ย
เกิน ความพอดีล ดความสูญ เสีย ใน
รูปแบบต่างๆ
การทำงานที่ม ืก ารตรวจสอบเป็น
ระยะ ทำให้ก ารปฏิบ ัต ิงานมีความ
รัดกุมขึ้น และแก้ไขป้ญหาได้อย่าง
รวดเร็วก่อนจะลุกลาม

๓.เพื่อปรับปรุง
ก0(โ/วิ เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้อง
รอให้เกิด ปัญ หา แต่เราต้อ งเสาะ
แสวงหาสิ่ง ต่า งๆ หรือ วิธ ีก ารที่ด ี
กว่าเดิมอยู่เสมอเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีว ิต และสัง คม เมื่อ เราคิด ว่า จะ
ปรับปรุงอะไรก็ให้ใช้วงจร โ1อ0 /\
เป็น ขั้น ตอนในการปรับ ปรุง ข้อ
การใช้ I3อ(โ/\ เพื่อการแก้ป ัญ หา สำคัญ ต้องเริ่ม I3อ(โ/\ ทีต่ ัวเอง
ด้ว ยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ ก่อนมุ่งไปที่คนอื่น
เป็น ปัญ หา เมื่อ หาปัญ หาได้ ก็
นำมาวางแผนเพื่อ ดำเนิน การตาม
วงจร ? อ (โ/\ ต่อไป

๒.เพื่อแก้ไขปัญ หา
ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่
สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่ประหยัด เราควร แก้ปัญหา

การตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุง ทำให้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นแล้ว
ไม่เกิด ซํ้าหรือ ลดความรุน แรงของ
ป ัญ ห า ถ ื อ เ ป ็ นก า ร นำควา ม
ผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยซนํ

๒.๔ หลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการทีด่ ี (60๐0) (วิ0^6โก31า06)
(๑) สาระสำคัญ
๑) ธรรมาภิบาล หรือ การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือศัพ ท์บ ัญ ญัต ิราขบัณ ฑิต ยสถานว่า
วิธีการปกครองที่ดี ((วิ๐ ๐(วิ (วิ0\/^โเาลเา๐6) ธรรมาภิบ าลเป็น คำซึ่งมีค วามหมายไม,แน่ไม่นอน ในการพัฒ นา
ระหว่า งประเทศกล1าวว่า เป็น วิธ ีก ารดำเนิน กิจ การบ้า นเมือ งและ บริห ารทรัพ ยากรบ้า นเมือ ง ในทางที่
รับประกันว่าสิทธิมนุษยซนจะบังเกิดผล ธรรมาภิบาลใช้กับองค์กรใดก็ได้อาทิ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน
การปกครองระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม
๒) ธรรมาภิบ าลเป็น เรื่อ งการวางโครงสร้า ง วางกลไกให้เกิด ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล
ในขณะที่อ ีก ด้านหนึ่ง คือ เรื่อ งตัว บุค คล เป็น เรือ งคุณ ธรรม จริย ธรรมธรรมาภิบ าลเป็น การวางระบบวาง
โครงสร้างเพื่อ ควบคุม ให้ค นประพฤติป ฏิบ ัต ิ แต่จ ริย ธรรมจะลึก กว่านั้น โดยมีก ารปลูก ผิงจิต สำนึก ต้องไม่
ทุจริต ไม่ประพฤติมิขอบ
๓) ธรรมาภิบ าลเป็น เรื่องของหน่วยงาน และ บุคคล โดยให้หน่วยงานใส่ใจเรื่องธรรมาภิบาล
ให้มากขึ้นให้อยู่ในสายเลือด ต้องทำให้ได้ต้องลงทุนและต้องเริ่มทำ
(๒) หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๑)พระราฃบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราซการแผ่น ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ ที่ได้ม ืก ารเติม
สาระสำคัญ เรื่อ งธรรมาภิบ าล หลัก ประสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลต่า งๆ เช้าไปไว้เป็น ความในมาตรา ๓/ ๑ ใน
พระราฃบัญ ญัติดังกล่าวซึ่งเจตนารมณ์ คือ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยขน์สุขของประซาซน...” อาจจะกล่าวได้ว่า
ธรรมาภิบ าลเป็น การเจริญ รอยตาม พระปฐมบรมราขโองการ “เราจะครองแผ่น ดิน โดยธรรม เพื่อประโยซน์
สุขแห่งมหาซนซาวสยาม”
๒)ธรรมากิ...

-๓๐-

๒) ธรรมาภิบ าลเป็น ทำงานอย่า งมีค ุณ ภาพ ให้ป ระซาซนมีค วามพึงพอใจ การบริห ารต้อ งมี
การตรวจสอบไดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ให้มีความยุติธรรมและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประขาขน
๓) ธรรมาภิบ าลเป็น แนวทางในการจัด ระเบีย บให้ภ าครัฐ ภาคธุร กิจ เอกซน และภาค
ประขาซนทั้ง ฝ่า ยวิซ าการ ฝ่า ยปฏิบ ัต ิก าร ฝ่า ยราซการ และฝ่า ยธุร กิจ สามารถอยู่ร ่ว มกัน อย่า งสงบสุข มี
ความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิด การพัฒ นาอย่างยั่งยืน
๔) เป็น ส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ประเทศเพื่อบรรเทา บีองกัน หรือ แก้ไข
เยีย วยาภาวะวิก ฤติภ ยัน ตรายที่อ าจจะมีม าในอนาคต
๔) การรักษาสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม
๖) การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม
๗) การใสใจปีญหาสาธารณะของบ้านเมือง
๘) กระตือรือร้นในการแก้บีญหาตระหนักในสิทธิและหน้าที่
๙) ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม
๑๐) การใส,ใ จบีญ หาหารบริห ารจัด การ การกระตือ รือ ร้น 'ในการแก้บ ีญ หาตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็น ที่แตกต่าง
๑๑) ความกล้าที่จะยอมรับ ผลจากการกระทำของตนเอง
๑๒) บุค คลที่เป็น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรัก ษาผลประโยขน์ส ่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บ ริก ารแก่ป ระขาขนสร้างระบบ
การรับ ฟ้งความคิด เห็น และเคารพความคิด เห็น ที่แตกต่างกัน
๑๓) ความยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
(๓) ความเป็นมาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย
๑) ประเทศไทยประสบบีญ หาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
๒) ขอกู้ย ืม เงิน มาบรรเทาภาวะบีญ หา จากกองทุน การเงิน ระหว่างประเทศ (แพ-)
๓) รัฐบาลไทย ต้องให้คำมั่นว่าจะต้องสร้าง “(ว่๐ ๐ช ธ๐ห6โทฮท๐6” ขึ้นในภาครัฐ
๔) คณะรัฐมนตรี เห็นขอบให้สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๔) ออกเป็น ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ สร้างระบบบริห ารกิจการบ้านเมือ งและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๒
๖) ออกพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยการบริห ารกิจ การบ้านเมือ งที่ด ี พ.ศ. ๒๔๔๖
๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริห าร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๔๔๐ เพื่อให้กระบวนการสร้าง
ระบบบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งและสัง คมที่ด ี เกิด ผลอย่า งจริง จัง คณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติใ ห้ค วามเห็น ขอบ
ระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการสร้า งระบบ บริห ารกิจ การบ้า นเมือ งและสัง คมที,ดี เมื่อ วัน ที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๔๔๒
(๔) องค์ประกอบของหลักธรรมภิบาล
๑) หลักนิติธรรม (0บ๒ ๙ แลผร) ประกอบด้วย ๗
- หลัก การแบ่งแยกอำนาจ
- หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
- หลัก ความรับ ผิด ขอบด้ว ยกฎหมายของฝ่ายตุล าการและฝ่ายปกครอง
- ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา มีประสิทธิภาพ
- หลักความเป็นอิสระของผู้พ ิพากษา
- หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”
- หลัก ความ...

-๓๑-

- หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๒) หลักคุณธรรม (1710๓ 1.187/ 8881๐5 ) หลักการสำคัญ ด้านคุณ ธรรม
- ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น
- ปลอดจากการทำผิด กฎหมาย ระเบียบ และ วินัย
- ปลอดจากการทำผิด มาตรฐานวิข าชีพ ค่านิยม และจรรยาบรรณ
- น้อมนำหลักการคำสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้
๓) หลักความโปร่งใส (7โลก5เวลโอก๐)/)
- ประซาซนเช้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเช้าใจง่าย
- มีกระบวนการให้ประซาซนตรวจสอบความถูกต้องอย่างซัดเจน
- ปฏิบัต ิตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ
- มีความสุจริตและบริสุทธี้ใจ
๔) หลักความมีส่วนร่วม (8ลโ81๐แวล81๐ก)
- เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเ'ป้าหมาย
- เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีฃึ้น
- ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณขน
- ให้สาธารณซนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ
- การมีส่วนร่วมในการแก้ป้ญ หาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ
- การเปิดรับ พีงความคิดเห็น และมีค วามเช้าใจในเรื่องที่ สาธารณซนสนใจ
- การเปิด โอกาสให้ผ ู้ม ีส ่ว นเกี่ยวช้อ งหรือ ผู้ม ีส ่ว นได้ส ่วนเสีย มีส่วน ร่วมรับ รู้ ร่วมเสนอ
และร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญ
- ควรมีข้อมูลที่ผู้เช้าร่วมต้องการเพื่อใช้ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
๔) หลักความรับผิดขอบ (/\๐๐๐นก8ล811187)
- การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดขอบต่อสังคม
- การใส่ใจปัญ หาสาธารณะของบ้านเมือง
- กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
- กล้าดำเนิน การตามกฎหมายและกล้าที่จ ะยอมรับ ผลจากการกระทำของตน
- ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยฃน์ส่วนรวม
- การสร้างระบบการรับ ฟ้งความคิดเห็น และ เคารพความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน
๖) หลักความคุ้มค่า (0๐58 888อ๐8๒อ)
- บริห ารการใช้ทรัพยากรที่มีอย่อย่างจำกัดให้เกิดประโยซน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
- กำหนดกรอบหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การกำหนดตำแหน่ง หรือ อัต ราช้าราซการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างให้พอเหมาะกับงานในหน้าที่ความรับผิดขอบ
- ใช้ท รัพ ยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สร้างสรรค์
- รักษาและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติให้ส มบูรณ์ยั่งยืน
๒.๔ ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
(๑) พระราขดำรัส เกี่ย วกับ แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย ง
...ก าร พ ัฒ น าป ร ะ เท ศ จ ำเป ็น ต ้อ งท ำต าม ล ำด ิบ ข ั้น ต้อ งส ร้า งพ ื้น ฐาน คือ ความ
พอมีพ อกิน พอใช้ข องประขาชนส่ว นใหญ่เป็น เบื้อ งต้น ก่อ น โดยใช้ว ิธ ีก ารและใช้อ ุป กรณ์ท ี่ป ระหยัด
แต่ถ ูก ต้อ ง...

*

*
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แต่ถ ูก ต้อ งตามหลัก วิช า เมื่อ ได้พ ื้น ฐานมั่น คงพร้อ มพอควรและปฏิบ ัต ิไ ด้แ ล้ว จึง ค่อ ยสร้า งค่อ ยเสริม
ความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจ ขั้น ทีส ูง ขึ้น โดยลำดับ ต่อ ไป หากมุ่ง แต่จ ะทุ่ม เทสร้า งความเจริญ ยก
เศรษฐกิจ ขึ้น ให้ร วดเร็ว แต่ป ระการเดีย ว โดยไม,ใ ห้แ ผนปฏิบ ัต ิก ารสัม พัน ธ์ก ับ สภาวะของประเทศและ
ของประชาซนโดยสอดคล้อ งด้ว ย ก็จ ะเกิด ความไม่ส มดุล ในเรื่อ งต่า ง ๆ ขึ้น ซึ่ง อาจกลายเบ็เนความ
ยุ่ง ยากล้ม เหลวได้ใ นที่ส ุด ...
(๒)ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๑) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๓ ห่วง
- ห่วง ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท ี่ไ ม'น้อ ยเกิน ไปและไม,มาก
เกินไป โดยไม่เบีย ดเบีย นตนเองและผู้อ ื่น เช่น การผลิต และการบริโ ภคที่อ ยู่ใ นระดับ พอประมาณ
- ห่วง ๒. ความมีเหตุผ ล หมายถึง การตัด สิน ใจเกี่ย วกับ ระดับ ของความพอเพีย ง
นั้น จะต้อ งเป็น ไปอย่า งมีเหตุผ ล โดยพิจ ารณาจากเหตุบ ีจ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งตลอดจนคำนึง ถึง ผลที่ค าดว่า
จะเกิด ขึ้น จากการกระทำนั้น ๆ อย่า งรอบคอบ
- ห่วง ๓. การมีภ ูม ิค ุ้ม กัน ที'ดีใ นตัว หมายถึง การเตรีย มตัว ให้พ ร้อ มรับ ผลกระทบ
และการเปลี่ย นแปลงด้า นต่า ง ๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น โดยคำนึง ถึง ความเป็น ไปได้ข องสถานการณ์ต ่า ง ๆ ที่
คาดว่า จะเกิด ขึ้น ในอนาคตทั้ง ใกล้แ ละไกล
๒) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๒ เงื่อนไข
- เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้ว ย ความรอบรู้เกี่ย วกับ วิช าการต่า ง ที่เกี่ย วข้อ งอย่า ง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จ ะนำความรู้เหล่า นั้น มาพิจ ารณาให้เชื่อ มโยงกัน เพื่อ ประกอบการวางแผน
และความระมัด ระวัง ในขั้น ปฏิบ ัต ิ
- เงื่อนไข คุณ ธรรม ที่จ ะต้อ งเสริม สร้า งประกอบด้ว ย มีค วามตระหนัก ในคุณ ธรรม
มีค วามชื่อ สัต ย์ส ุจ ริต และมีค วามอดทน มีค วามพากเพีย ร ใช้ส ติบ ีญ ญาในการดำเนิน ชีว ิต
(๓)ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งกับ การจัด การภาครัฐ
การจัด การภาครัฐ แนวใหม่จ ะให้ค วามสำคัญ เรื่อ ง การสร้า งธรรมาภิบ าล ความเป็น
ธรรมในสัง คม การให้ค วามสำคัญ กับ บทบาทของภาคประซา สัง คมและการเสริม พลัง ประซาขน
ตลอดจนการนำแนว ทางการจัด การแบบภาคธุร กิจ มาปรับ ใช้เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
ขององค์ก ารภาครัฐ เป็น แนวคิด หลัก ในการปฏิร ูป ระบบบริห ารภาครัฐ เพื่อ ตอบสนองและปรับ ตัว ให้
สอดรับ กับ การเปลี่ย นแปลงของ สิ่ง แวดล้อ มต่า งๆ เช่น กระแสโลกาภิร ัต น์ การเบีด เสรี การแช่ง ขัน
ทางธุร กิจ ที่ร ุน แรง และการเพิ่ม บทบาทของ ภาคเอกขนและภาคประชาสัง คม
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศภายใต้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่
๑๐ ได้ใ ห้ค วามสำคัญ ในการมุ่ง สู'สัง คมสัน ติส ุข อย่า งยั่ง ยืน โดยใช้ด ัช นีค วามอยู่ด ีม ีส ุข ดัช นีค วาม
เข้ม แข็ง ทาง เศรษฐกิจ และดัช นีก ารพัฒ นาที่ย ั่ง ยืน โดยพิจ ารณ าว่า ประเทศไทยยัง คงต้อ งเผชิญ กับ
การเปลี่ย นแปลงที่ส ำคัญ ทั้ง ในบริบ ททางสัง คม เศรษฐกิจ สิ่ง แวดล้อ มและกระแส โลกาภิร ัต น์
จึง ต้อ งมีก ารเตรีย มความพร้อ มของคนและระบบให้ม ีภ ูม ิค ุ้ม กัน พร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลงและผลกระทบที่
อาจเกิด ขึ้น โดยไต้อ ัญ เชิญ “ปรัช ญาเศรษฐกิจ พ อเพีย ง” มาเป็น แนวปฏิบ ัต ิใ นการพัฒ นาแบบบูร ณา
การ อย่า งเป็น องค์ร วมที่ม ี “ คนเป็น ศูน ย์ก ลางการพัฒ นา” โดยให้ค วามสำคัญ ในมิต ิต ่า งๆ ดัง นี้ ต้า น
สังคม เน้น เรื่อ งการพัฒ นาศัก ยภาพ คุณ ภาพ และการพัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรม และสร้า ง จิต สำนึก
ต้า นเศรษฐกิจ ให้ค วามสำคัญ กับ การ พัฒ นาเศรษฐกิจ แบบพอเพีย ง การพึ่ง ตนเองและการ พัฒ นา
ค วาม ม ั่น ค งด ้า น พ ล ้ง งาน ด ้า น ท รัพ ยาก รธ รรม ช าต ิแ ล ะส ิ่ง แ วด ล ้อ ม เน ้น ก ารบ ริห ารจัด ก าร
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม และด้า นกลไกและกระบวนการ เน้น การ จัดทำ ยุท ธศาสตร์ท ี่
สามารถนำไปปฏิบ ัต ิไ ด้จ ริง อยู่บ น พื้น ฐานของการศึก ษาวิจ ัย มากขึ้น
(๔) ปรัช ญา...

-๓๓-

(๔)ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งและการประยุก ต์ใ ช้ใ นช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒
หลัก การพัฒ นาประเทศที่ส ำคัญ ในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที, ๑๒ ยึด หลัก “ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๙-๑๑ และยึด หลัก การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ล ดความเหลื่อ มลํ้า และขับ เคลื่อ นการเจริญ เติบ โต
จากการเพิ่ม ผลิต ภาพการผลิต บนฐานการใช้ภ ูม ิป ีญ ญาและนวัต กรรม
๒.๖ การพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ 131ฬ0^ ๔.๐
(๑) หลักการสำคัญ
ภาครัฐ หรือ ระบบราชการจะต้อ งทำงานโดย“ยึด หลัก ธรรมาภิบ าลเพื่อ ประโยชน์ส ุข ของ
ประซาซน” (0 6 ป;6 โ 6 (^ 6 ๓ ลท06, หฮเว(ว16โ ดป26กร) กล่าวคือระบบราชการท้องถิ่นไทยจะต้องปฏิรูปขนาน
ใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งชองประซาซนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
(๒) ฐานความคิดหลัก
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่ลินค้าเซิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
(๓) คุณ ลัก ษณะสำคัญ ของการปฏิบ ัติงานในระบบราชการ ๔.๐ ควรต้องมีการดำเนิน การในเรื่อง
สำคัญ ๑๐ ข้อดังนี้
๑) ทำงานอย่างเปิดเผยโปร่งใสเพื่อให้บ ุคคลภายนอกและประซาซนเช้าถึงข้อมูลได้
๒) ทำงานเชิงรุกแก้ไขปิญ หาตอบสนองความต้องการชองประชาชนและสร้างคุณ ค่า
๓) แบ่งปีน ข้อ มูล ระหว่างหน่ว ยงานเชื่อ มโยงการทำงานซึ่ง กัน อย่างเป็น เอกภาพเบ็ด เสร็จ ใน
จุด เดีย ว
๔) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลที่ฑันสมัยเพื่อสนับสนุนการวางแผน
ยุท ธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน
๔) ปรับ รูป แบบการทำงานให้ค ล่อ งตัว รองรับ การประสานงานแนวระนาบและในลัก ษณะ
เครือ ข่าย
๖) การเตรียมการไว้ล ่ว งหน้าตอบสนองต่อ สถานการณ์ท ัน เวลามีก ารวิเคราะห์ค วามเสี่ย งทั้ง
ในระดับองค์กรและในระดับปฏิบัติการ
๗) เปิดให้เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปดำเนินการแทนได้
๘) ส่งเสริม ให้เกิดนวัต กรรมความคิด ริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์ค วามรู้ในการทำงานที,ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
๙) บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับ เปลี่ยนตัวเองสู่วงการที่มีความทัน สมัยและมุ่งเน้น ผลงานที่ด ี
๑๐) ให้ค วามสำคัญ กับ บุค ลากรดึง ดูด บุค ลากรที,มีศ ัก ยภาพสูง พัฒ นาอย่า งเหมาะสม ตาม
บทบาทหน้าที่ส ร้างความผูก พัน สร้างแรงจูงใจมีแผนเชิงรุก รองรับ การเปลี่ยนแปลงทางค้านบุค ลากร
(๔) สาระสำคัญของ ก^07\ ๔.0
๑) ? /ฬ(ว/\ ๔.๐ คือ “เครื่อ งมือ การประเมิน ระบบการบริห ารของส่ว นราชการในเซิงบูร ณา
การเพื่อ เชื่อ มโยงยุท ธศาสตร์ข องส่ว นราชการกับ เบัา หมายและทิศ ทางการพัฒ นาของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒ นาไปสู่ระบบราชการ ๔.0 ”
๒) วัตถุประสงค์
- ระบบการประเมิน การพัฒ นาและยกระดับ ระบบราชการไทย ๔.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประซาซน เกิดผลลัมฤทธึ๋ต่อภารกิจชองรัฐ
- สอดคลอง...
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- สอดคล้องกับ นโยบายและยุท ธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ
- ส่งผลกระทบที่ผลักดันการพัฒ นาในด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓) แนวคิด
- การใช้กรอบแนวคิดเซิงบูรณาการของเ3เฬอ^มาใข้ในการประเมิน
- การเปลี่ย นแปลงจาก (วิ0\/๓.0 ไปสู่ (วิ๐V๔.๐
- คุณ ลักษณะขององค์กรที่ป ระสบความสำเร็จในศตวรรษที่๒๑
- การปรับ เปลี่ย นที่เกิด จาก 0เ3เ1:ล1|2601 3 ๐ห6 โทกก6 ก* และกลไกลอื่น ๆ
๔) กรอบแนวทางการประเมิน
๔.๐
- ระดับพื้นฐาน ๓๐๐ คะแนน (83510
- ระดับ ก้าวหน้า๔๐๐ คะแนน (/5ฟVลก060เ)
- ระดับ พัฒ นาต่อเนื่องสู่ค วามเป็น เลิศ ๔๐๐ คะแนน ( 8 X0 6 (1 6 0 0 6 )
๔) เกณฑ์ค ุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
- หมวด ๑ การนำองค์กร
เป็น การประเมิน การดำเนิน การของผู้บ ริห ารในเรือ งวิส ัย ทัศ น้เน้า ประสงค์ ค่า นิย ม
ความคาดหวัง ในการผลการดำเนิน การ การให้ค วามสำคัญ กับ ผู้ร ับ บริก ารและผู้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย การ
กระจายอำนาจการตัด สิน ใจ การสร้า งนวัต กรรมและการเรีย นรู้ใ นส่ว นราชการ การกำกับ ดูแ ลตนเองที,ดี
และการดำเนิน การเกี่ยวกับ ความรับ ผิดขอบต่อ สังคมและขุมขน
- หมวด ๒ การวางแผนเซิงยุท ธศาสตร์
เป็น การประเมิน วิธ ีก ารกำหนดและถ่า ยทอดประเด็น ยุท ธศาสตร์ เน้า ประสงค์เซิง
ยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ หลัก และแผนปฏิบ ัต ิร าชการ เพื่อ นำไปปฏิบ ัต ิแ ละวัด ผลความก้า วหน้า ของการ
ดำเนิน การ
- หมวด ๓ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็น การประเมิน การกำหนดความต้อ งการ ความคาดหวัง และความนิยมซมขอบ การ
สร้างความสัมพันธ์และการกำหนดน้จจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
- หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัด การความรู้
เป็น การประเมิน การเลือ กรวบรวม วิเ คราะห ์ จัด การ และปรับ ปรุง ข้อ มูล และ
สารสนเทศและการจัด การความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการค0านินการขององค์การ
- หมวด ๔ การมุ่งเน้นบุคลากร
เป็น การประเมิน ระบบงาน ระบบการเรีย นรู้ การสร้า งความผาสุก และแรงจูง ใจชอง
บุคลากร เพื่อให้บ ุค ลากรพัฒ นาตนเองและใช้ศ ัก ยภาพอย่างเต็ม ที่ต ามทิศ ทางองค์ก ร
- หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
เป็น การประเมิน การจัด การกระบวนการ การให้บริการ เละกระบวนการอื่น ที่ช ่วยสร้าง
คุณ ค่า แก'ผู้ร ับ บริก ารและ ผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย และกระบวนการสนับ สนุน เพื่อ ให้บ รรลุพ ัน ธกิจ กิจ ของ
องค์การ
- หมวด ๗ ผลลัพ ธ์การดำเนิน การ
เป็น การประเมิน ผลการดำเนิน การและแนวโน้ม ของส่วนราชการในมิต ิค ้น ประสิท ธิผ ล
มิต ิด ้านคุณ ภาพการ ให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒ นาองค์การ

๓.เอกสารป...

V

*

๓.เอกสารที่ได้รับ จากการไปราชการ / การอบรมสัมมนา / การศึก ษาดูงาน มีดังต่อไปนี้ คือ
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ขุดที่ ๑ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ขุดที่ ๒ จำนวน ๑ เล่ม
-ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการผึเกอบรมซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางดูนา แกนพื่รยา)
ผู้อำนวยการกองกอ้ง

ฒ -ฒ รเ™ เาฟ ้

^

บันทึกข้อความ

ญ่ทว้ โั โ’'วั^'...บุ''

ส่วนราซการ!...หน่วย.ตรวจ.สอ.มภายใน...อง.คการ;บริหารส่วน.จัง.หวัด.สุพรรณ'บรี....โ.,ท .ร,...ฉ^^^-®.ฅ!๙^,.......;.7;., 1; ท ส:พ..(ะ.๑๐๑๒/.^ 44...................................วันทฺ
.มีนาคม..๒.^๖๓..]. "โเ&ยจํจย-แ8ฝ*ฟรีมสุณธรรม
เรือ ง รายงานผลการฟิกอบรมโครงการฟิกอบรมหลักสูตร‘‘การพั^นาสมรรถนะลำหรับนักบริหารเพือ่ การ......
ประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่)
ตามที่ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สุพ รรณบุร ี ได้อ นุม ัต ิให้ นางฃนิษ ฐา อุ่น อ่อน
ข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมฟิกอบรมโครงการฟิกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและ
ผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอสดี อเวนัว (ป่นเกล้า)
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรมและการเข้ารับการฟิกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ของถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ กำหนดให้ผู้เข้ารับการฟิกอบรมที่เข้ารับการฟิกอบรมที่หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นจัดการฟิกอบรมจัดทำรายงานผลการเข้ารับการฟิกอบรมเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ นั้น
การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าขการการเข้า ร่ว มฟิก อบรมโครงการฟิก อบรมหลัก สูต ร “การพัฒ นา
สมรรถนะสำหรับนักบริหารเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานผลการ ไปอบรมสัมมนาดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑ .สรุป สาระสำคัญ เกี่ย วกับ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ย วข้อ ง ดังนี้
๑.๑ พระราชบัญ ญัต ิก ารอำนวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑)เหตุผ ลในการตรากฎหมาย
มีก ฎหมายหลายฉบับ ที่เกี่ย วกับ การอนุญ าตเอกชนต้อ งขอหลาย แห่ง บางฉบับ ก็ไม่ม ีก าร
กำหนดระยะเวลา รายละเอีย ดเอกสารหลัก ฐานที่จ ำเป็น ที'ต้อ งใช้เพื่อ ยืน ประกอบการพิจ ารณาเป็น การ
สร้างภาระและอุป สรรคต่อ ประซาขนในการยื่น ขออนุญ าต กระทบต่อ การดำเนิน การประกอบธุรกิจ ทำให้
ประเทศไทยเสีย โอกาสทางการค้าและการแข่งขัน กับ ประเทศต่างๆ
(๒) จดประสงค์ในการตรากฎหมาย
๑) กฎหมายกลางที่ก ำหนดขั้น ตอนและระยะเวลาในการอนุญ าตให้ซ ัด เจน
๒) จัด ตั้ง ศูน ย์บ ริก ารร่ว มเพื่อ รับ คำร้อ งและศูน ย์ร ับ คำร้อ งขออนุญ าตจุด เดีย ว
๓) ให้บ ริก ารและข้อ มูล ที่ข ัด เจนเกี่ย วกับ การอนุญ าต
๔) อำนวยความสะดวกประซาขนตามพระราชกฤษฎีก าฯบริห ารบ้านเมือ งที่ด ี ๒๕๔๖
(๓) สาระสำคัญ
๑) บัง คับ ใช้ห ลัง การประกาศในราชกิจ จานุเบกษาแล้ว ๑๘๐ วัน (ประกาศเมื่อ วัน ที, ๒๒
มกราคม ๒๕๕๘) จึงมีผลบังคับใช้ในวันที' ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ยกเว้น การทำคู'มือ อนุญ าต จะต้อ ง
เตรีย มคู่ม ือ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และเสร็จวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒) ใช้บ ัง คับ กับ หน่ว ยงานของรัฐ กับ ประชาชนแต่ไ ม่ใ ช้ก ับ การประสานงานบริก ารระหว่าง
หน่ว ยงานของรัฐ ด้ว ยกัน เอง หน่วยงานของรัฐ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ม ืภ ารกิจ เกี่ย วกับ การออก
ใบอนุญ าต อนุมัติ จดทะเบีย น ขึ้น ทะเบีย นการรับ แจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อ าชญาบัต ร
๓) ไม่ใช้บ ังคับ ...

๓) ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงาน ดังนี้
- รัฐสภาและคณะรัฐ มนตรี
- การพิจ ารณาพิพ ากษาคดีข องศาลและการดำเนิน การของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
พิจ ารณาคดี การบังคับ คดี และการวางทรัพ ย์
- การดำเนิน การตามกระบวนการยุต ิธ รรมทางอาญา
- การอนุญ าตตามกฎหมายว่าด้ว ยทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
- การอนุญ าตที่เกี่ย วช้อ งกับ การปฏิบ ัต ิท างทหารด้า นยุท ธการ รวมทั้ง กฎหมายเกี่ย วกับ
การควบคุม ยุท ธภัณ ฑ์แ ละกฎหมายว่าด้ว ยโรงงานผลิต อาวุธ ของเอกขน
- การดำเนิน การกิจ การใดหรือ กับ หน่ว ยงานใดที่ได้ต ราเป็น พระราซกฤษฤฎีก า
๔) ผู้จัดทำคู่มือสำหรับ ประซาขน
ผู้ม ืห น้าที่ในการจัดทำคู่มือ ได้แก่ ผู้ซ ึ่ง กฎหมายกำหนดให้ม ือ ำนาจในการ อนุญ าต หรือ
ที่เรีย กว่า "ผู้อนุญ าต" โดยผู้อ นุญ าตต้อ งทำคู่ม ือ สำหรับ ประซาซนให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน (ภายใน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๔๔๘)
๔) คู่มือสำหรับประขาซน (มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) อย่า งน้อ ยต้อ งประกอบด้ว ย
- หลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข (ล้ามืในการยื่นคำ1ขอ
- ขั้น ตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญ าต
- รายการเอกสารหรือ หลัก ฐานที่ผ ู้ฃ ออนุญ าตต้อ งยื่น มากับ คำขอ
หน่ว ยงานของรัฐ อาจจะกำหนดให้ป ระซาขนสามารถยื่น คำขออนุญ าตผ่า นทางลือ
อิเล็ก ทรอนิก ส์แ ทนการมายื่น คำขอด้ว ยตนเองก็ไ ด้
๖) การเผยแพร่ มาตรา ๗ วรรคสอง
- ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ
- ทางสื่ออิเล็ก ทรอนิก ส์
- กรณีป ระซาซนขอสำเนาคู่มือประซาซน ให้พ นัก งานเจ้าหน้าที่จ ัด สำเนาให้โ ดยจะคิด
ค่าใช้จ ่ายตามควรแก่ก รณีก ็ได้ให้ร ะบุค ่าใช้จ ่ายดังกล่าวไว้ในคู่ม ือ สำหรับ ประซาขนด้ว ย
๗) การตรวจสอบ (มาตรา ๗ วรรคสาม)
- ก.พ.ร. มีหน้าที่ตรวจสอบขั้น ตอนและระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประซาซน
เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ด ีห รือ ไม่
- กรณีท ี่เห็น ว่า ขั้น ตอนและระยะเวลาที่ก ำหนดดัง กล่า วล่า ช้า เกิน สมควร ให้เสนอ
คณะรัฐ มนตรีเพื่อ พิจารณาและสั่งการให้ผ ู้อ นุญ าตดำเนิน การแกไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
๘) การรับ คำขอ (มาตรา ๘) หน้าที่ข องพนัก งานเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ืห น้าที่ในการรับ คำขอ
- ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอว่าถูกต้องครบล้วนหรือไม่
- กรณีคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที
4 แก้ไขทันทีในกรณีที่ทำได้
4 แก้ไขไม่ได้[นทันทีให้บันที กความบกพร่ องและก0าหนดระยะเวลาและลงนามทั้งสองฝ่ ายไวิในบันที กนั้น
- กรณีคำขอถูกต้อง ครบถ้วน หรือแก้ไขแล้ว
* เรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นใดอีกไม่ได้
* ปฏิเสธการพิจารณาคำขอโดยอ้างความไม่สมบูรณ์ซองคำขอหรือความไม่ครบล้วน
ของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้นแต่ ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบล้วนเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริต
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่อาจอนุญาตได้ ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร
- กรณีที่ผ้ยื่น...

-๓-

- กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แ/ใฃเพิ่มเติมคำขอใพึอไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม (มาตรา ๙)
4 คืนคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย
* ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิอุทธรณ์ได้
๙) ความรับ ผิด ของพนัก งานเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีห น้าที่ในการรับ คำขอ
กรณีความไม่สมบูรณ์ของคำขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานเกิดจากความประมาท
เลิน เล่อ หรือ ทุจ ริต ของพนัก งานเจ้า หน้า ที่แ ละเป็น ผลทำให้ไ ม,อาจอนุญ าตได้ในกรณีน ี้ให้ผ ู้อ นุญ าตสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรและให้ผู้อนุญาตดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ซักข้า
๑๐) การขำระค่าธรรมเนีย มแทนการต่อ ใบอนุญ าต (มาตรา ๑๒)
- กฎหมายกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ และ
- กิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นกิจการหรือดำเนินการที่ต่อเนื่องกัน
- คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๑๑) ศูน ย์บ ริก ารร่ว มและศูน ย์ร ับ คำขออนุญ าต
- ศูน ย์บ ริก ารร่วม (มาตรา ๗ วรรคสี่) การจัดตั้ง
ให้ส ่ว นราชการจัด ให้ม ีศ ูน ย์บ ริก ารร่ว มเพื่อ รับ คำขอและชี้แ จงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ
การอนุญ าตต่างๆตามกฎหมายว่า ด้ว ยอนุญ าตไว้ ณ ที่เดียวกัน
- ศูน ย์รับ คำขออนุญ าต (มาตรา ๑๔,๑๔ และ ๑๖) การจัดตั้ง
♦ ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประซาขนให้
คณะรัฐมนตรีม ีม ติจัด ตั้งศูน ย์รับ คำขออนุญ าต
♦ ให้ศูนย์รับคำฃอมีฐานะเป็นส่วนราขการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราฃการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม สังกัดสำนักนายกรัฐ มนตรีแ ละจะให้ม ีส าขาของ
ศูน ย์ป ระจำกระทรวงหรือ ประจำจัง หวัด ด้ว ยก็ได้
♦ การจัด ตั้ง ศูน ย์ร ับ คำขออนุญ าตให้ต ราเป็น พระราชกฤษฎีก า และกำหนดรายซื่อ
กฎหมายที่จ ะอยู่ภ ายใต้ก ารดำเนิน การของศูน ย์ร ับ คำขอไว้ใ นพระราชกฤษฎีก าด้ว ย
๑.๒ พระราชบัญ ญ ัต ิข ้อ มูล ข่า วสารทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
(๑) เจตนารมณ์ข องกฎหมาย
๑) ให้ป ระขาซนมีโอกาสรับ รู้ข่าวสารเกี่ยวกับ การดำเนิน การต่างๆ ของรัฐ
๒) กำหนดหลัก เกณฑ์ท ี่ช ัด เจนกี่ย วกับ ข้อ มูล ข่าวสารที่ห น่ว ยงานของรัฐ ไม่ต ้อ งหรือ อาจไม่
ต้อ งเป็ด เผย
๓) คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ
(๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
๑) รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๔๖๐
๒) พระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๔๓๙
๓) พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ด ี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๓) หลักการและสาระสำคัญ
๑) การเปิด เผยเป็น หลัก ปกปีดเป็น ข้อยกเว้น
๒) “สิทธิรับรู้” ไม่ต้องมีส่วนได้เสีย
๓) ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) คำนิย าม...

(๔) คำนิยาม มาตรา ๔
๑) ข้อ มูล ข่า วสารหมายถึง : สิ่งที,ลือ ความหมายให้ร ู้เรื่อ งราวข้อ เท็จ จริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆเข่น เอกสาร แผนที่ ภาพ เปีนต้น
๒) ข้อ มูล ข่า วสารของราขการ หมายถึง : ข้อ มูล ข่า วสารที'อยู่ใ นความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง : ข้อ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับ สิ่งเฉพาะตัว(การศึก ษา ฐานะ
การเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัต ิก ารทำงาน ประวัต ิอ าชญากรรม ฯลฯ) รวมกับ สิ่งบอกลักษณะอื่น ที่ท ำให้
รู้ตัวผู้นั้น (ซื่อ-นามสกุล รหัส หมายเลข ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปภาพ แผ่นบันทึกเสียงคนฯลฯ)
(๔) องค์กรตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

X

กชร.
หน่วยงานชองรัฐ

สขร. 41* # ประชาชน

I
กวฉ.

###

(๖) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราฃการ (กฃร.)
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
ฅณะกรรมกๆรข้อ มูล ข่า วสารของรา"ชกๆร (กฃร.)

รมต.เ! นรม. มอบห่มๆณปีนประฐาน กชร,
ปลัดกระทรวง

นร/กห/กษ/กค/กต/มท/พณ
สคก/กพ/สมซ/สผ
สขซ/สงป

ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ

ภาครัฐและเอกซน ๙ ท่าน

๒) อำนาจหน้าที่ของ กฃร.
- สอดส่อง ดูแล แนะนำการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
- ให้คำปรึก ษาแก่ จนท.รัฐ/หน่วยงานรัฐตามที่รับ คำขอ
- เสนอแนะการตราพระรา1ซ กฤษฎีก า/กฎกระทรวง/ระเบีย บ
- พิจ ารณาและให้ค วามเห็น เรื่อ งร้อ งเรียนตาม ม.๑๓
- จัด ทำรายงานการปฏิบ ัต ิต าม พ.ร.บ. เสนอ ครม.
- อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ดำเนิน การ...

- ดำเนิน การตามที่ ครม. หรือ นรม. มอบหมาย (ม. ๒๘)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. นี้
๓) คณะกรรมการวิน ิจ ฉัยการเป็ด เผยข้อ มูล ข่าวสาร
- ตามระเบียบคณะกรรมการข้อ มูล ข่าวสารของราขการว่าด้วย อำนาจหน้าที่ วิธ ีพ ิจารณา
และองค์ค ณะในการพิจารณาและวิน ิจ ฉัยของคณะกรรมการวิน ิจ ฉัยการเป็ด เผยข้อ มูล ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยมีอ ำนาจหน้า ที่พ ิจ ารณาและวิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์ต ามที่ค ณะกรรมการข้อ มูล ข่า วสารของ
ราชการมอบหมาย และกรณีท ี่ระเบียบนี้ไม่ได้ก ำหนดไว้ให้คณะกรรมการวิน ิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร
สาขาใช้ด ุล พิน ิจ พิจ ารณาดำเนิน การไปตามที่เห็น สมควร เพื่อ ให้ก ารพิจ ารณาและวิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์ข อง
คณะกรรมการวิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารสาขาเป็น ไปโดยรวดเร็ว และเที่ย งธรรม ประกอบด้วย ๕
สาขา ดังนี้
๑.วิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารด้านต่างประเทศและความมั่น คงของประเทศ
๒.วิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
๓.วิน ิจ ฉัย การเปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารด้า นสัง คม การบริห ารราฃการแผ่น ดิน และการ
บังคับใช้กฎหมาย
๔.วิน ิจฉัยการเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารด้านการแพทย์แ ละสาธารณสุข
๕.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตร
- อำนาจหน้าที่ข องคณะกรรมการวิน ิจ ฉัยการเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสาร กวฉ.
พิจ ารณาเรื่อ งอุท ธรณ์
* คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ตาม ม. ๑๔ และ ๑๕
* คำสั่งไม่รับพิงคำคัดค้าน ตาม ม. ๑๗
* คำสั่งไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล ข่าวสารส่วนบุคคล ตาม ม. ๒๕
๔) หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
- เปิด เผยข้อ มูล ข่าวสาร : มาตรา ๗,๙ และ ๑๑
- ปกปิดข้อมูล : มาตรา ๑๔
- ใข้ด ุล พิน ิจก่อ นเปิด เผย : มาตรา ๑๕, ๑๖ และ ๒๔
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดระบบข้อมูล : มาตรา ๒๓
- คุ้มครองประโยชน์ได้เสียของบุคคลที่สามโดยแจ้งให้คัดค้านการเปิดเผย : มาตรา ๑๗
- เปิดเผย/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : มาตรา ๒๕
- เก็บ รัก ษาเอกสารประวัต ิศ าสตร์ : มาตรา ๒๖
- ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประขาซนโดยเร็ว : มาตรา ๑๒
๕) ประซาขนผู้ทรงสิทธิรับรู้
- ประขาซนคนไทย
- คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ'ไทย
- บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล/กลุ่มบุคคล
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ในกรณีที่กระทบสิทธิของตน)
๖) การเปิด เผยข้อ มูล ข่าวสารฯ เป็นการทั่วไป
- มาตรา ๗ เป็น'ข้อมูล'ข่าวสาร'ที่ต้องลง'พิมพ์'ในรา'ซกิจจานุเบกษา (พVVพ.เจ-^ เาฝ็^ เาล.5(X,3๐.1:เา)
๑.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
๒.สรุปอำนาจหน้าที่ที,สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
๓.สถานที่ต ิด ต่อ...

-๖-

๓.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

๔. กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ ฯลฯที่มีส ภาพอย่างกฎ มีผล
เป็นการทั่วไปต่อเอกซนมีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้กับกรณีใด/บุคคลใดเป็นการเฉพาะเป็นหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะมีผลก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงกับที่กำหนดจึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย
. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มาตรา ๙ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ห น่วยงานจะต้องจัด/รวบรวมไวีให้ป ระซาซนเข้า
ตรวจดูในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกซน รวมทั้งความเห็นแย้งและ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องได้แก่การอนุญาต/อนุมัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ
นั้นๆ (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 การดีค วามข้อ กฎหมาย/ผลการหารือ เข่น
* การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
* การหารือปีญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดซองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙
๔. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีข องปีท ี่ก ำลังดำเนิน งาน
ได้แก่ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี/แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของปีที่กำลังดำเนินการอยู่ของหน่วยงาน
๔. ศู่มีอหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ จนท. รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกซน เป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่หน่วยงานใช้อยู่ในบีจจุบันและจะใช้ต่อไปในอนาคต
๖. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตาม มาตรา ๗ วรรคสอง
“ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่ห ลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว
ถ้ามีการลงพิมพ์โนราซกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้น ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่าย
แจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามสมควร”
๗. สัญญาสัมปทาน สัญ ญาที่ม ีล ัก ษณะในการผูก ขาดตัด ตอนหรือ ร่วมทุน กับ เอกซน
ในการจัดทำบริก ารสาธารณะ
๘. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และโดยมติ ครม.
(เน้นมติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน)
๙. ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
- มติคณะรัฐมนตรี ๒๘ ธันวาคม ๒๔๔๗ ให้น ำประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเผยแพร่ผ่าน ผ6เว5เ1:6 ของหน่วยงาน
- มาตรา ๑๑...

-๗-

- มาตรา ๑๑ เป็น การจัด หาข้อ มูล ข่าวสารให้ป ระขาขนที่ม ายื่น คำขอเป็น การเฉพาะราย
(เป็นข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจาก ม.๗1๙ และ ๒๖)
- การห้า มมิใ ห้เปิด เผย มาตรา ๑๔ เป็น ข้อ มูล ที่อ าจก่อ ให้เกิด ความเสีย หายต่อ สถาบัน
พระมหากษัตริย์
๑.๓ พระราชบัญ ญัต ิว ิธ ีป ฏิบ ัต ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙
(๑) หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีความโปร่งใส เป็นกลาง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น
ที่ก ระบวนการออกคำสั่ง ทางปกครองของเจ้าหน้า ที่ถ ือ เป็น มาตรการที่ห น่ว ยงานของรัฐ ใข้ม ากที่ส ุด และมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาซน
(๒) สาระสำคัญ
๑) เป็น กฎหมายที่กำหนดวิธีป ฏิบ ัติราขการทางปกครอง
๒) เป็น กฎหมายที่ก ำหนดมาตรฐานกลางในการจัด ทำคำสั่ง ทางปกครอง การพิจ ารณาทาง
ปกครอง และถ้าเรื่องใดมีม าตรฐานในการประกัน สิท ธิและเสรีภาพตํ่ากว่ากฎหมายนี้ จะต้องใข้กระบวนการ
ตามกฎหมายนี้แทน
๓) กำหนดขั้นตอน วีธีการ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
๔) กำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารในการเพิก ถอนคำสั่ง ทางปกครองและการขอให้พ ิจ ารณา
คำสั่งทางปกครองใหม่
๔) กำหนดกระบวนการการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง
(๓) ขอบเขตการบังคับใช้
๑) ใช้บังคับในฐานะที,เป็น กฎหมายมาตรฐานกลาง ในกรณีท ี่เรื่อ งทางปกครองเรื่อ งใดเรื่อ ง
หนึ่งไม่ได้กำหนดกระบวนการหรือขึ้นตอนไว้เป็นการเฉพาะ
๒) ใช้ก ับ หน่ว ยงานของรัฐ ที่ด ำเนิน การเรื่อ ง"ทางปกครอง" กระบวนการที่จ ะนำไปสู่ก ารมี
“คำสั่งทางปกครอง”
๓) ผู้ท ี่จ ะต้อ งอยู่ภ ายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายฉบับ นี้ก ็ค ือ ,,เจ้าหน้าที่"ของหน่ว ยงานของรัฐ ที่ม ี
อำนาจในการทำคำสั่งทางปกครอง
(๔) มิให้บังคับใช้แก่
๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
๒) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีห รือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
๔) การพิจ ารณาพิพ ากษาคดีข องศาลและการดำเนิน งานของเจ้า หน้า ที่ใ นกระบวนการ
พิจ ารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพ ย์
๔) การพิจ ารณาวิน ิจ ฉัย เรื่อ งร้อ งทุก ข์แ ละการสั่ง การตามกฎหมายว่า ด้ว ยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๖) การดำเนิน งานเกี่ยวกับ นโยบายการต่างประเทศ
๗) การดำเนิน งานเกี่ย วกับ ราขการทหารหรือ เจ้า หน้าที่ซ ึ่ง ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ท างยุท ธการร่ว มกับ
ทหารในการป็อ งกัน และรัก ษาความมั่น คงของราชอาณาจัก รจากภัยคุก คามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
๘) การดำเนิน งานตามกระบวนการยุต ิธ รรมทางอาญา
๙) การดำเนิน กิจ การขององค์ก ารทางศาสนา

(๔) วิธ ีป ฏิบ ัต ิ...

(๕) วิธีป ฏิบ ัติราชการทางปกครอง
หมายความว่า การเตรีย มการและการดำเนิน การของเจ้าหน้าที่เพื่อ จัด ให้ม ีค ำสั่ง ทางปกครอง
หรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญ ญัติน ี้
(๖) การพิจ ารณาทางปกครอง
หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนิน การของเจ้าหน้าที่เพื่อ จัด ให้ม ีค ำสั่งทางปกครอง
(๗) ความแตกต่างระหว่าง “ดำสั่งทางปกครอง” กับ “กฎ”
“คำสั่ง ทางปกครอง” หมายความว่า
การใช้อ ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ท ี่
มีผ ลเนิน การสร้างนิต ิส ัม พัน ธ์ข ึ้น ระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน
ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือ หน้า ที่ข องบุค คล ไม'ว่า จะเนิน การ
ถาวรหรือ ชั่ว คราว เข่น การสั่ง การ การ
อนุญ าต การอนุม ัต ิ การวิน ิจ ฉัย อุท ธรณ์
การรับ รอง และการรับ จดทะเบีย น แต่ไม่
หมายความรวมถึงการออกกฎ

“กฎ”หมายความว่า
พระราขกฤษฎีก า กฎกระทรวง ประกาศ
ก ระท รวง ข ่อ บ ัญ ญ ัต ิพ ัอ งถิน ร ะ เบ ีย บ
ข้อบังคับ หรือ บทบัญ ญัต ิอ ื่น ที่ม ีผ ลบังคับ เนิน
การทั่วไป โดยไม,มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก,กรณี
ใดหรือบุคคลใดเนินการเฉพาะ

(๘) ความหมายของ “เจ้า หน้า ที่”
หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทาง
ปกครองของรัฐ ในการดำเนิน การอย่างหนึ่ง อย่างใด โดยสรุป หากเนิน การกระทำของเจ้าหน้า ที่เนิน การใช้
อำนาจทางปกครอง มีผ ลทำให้ส ถานภาพทางกฎหมายเปลี่ย นแปลงไปเกิด กับ บุค คลหนึ่งบุค คลใดเนิน ราย
กรณี ก็ถือว่าการกระทำนั้นๆ เนินดำสั่งทางปกครอง
(๙) ความหมายของ “คู่ก รณี”
หมายความว่า ผู้ยื่น ดำขอหรือผู้คัดด้านคำขอ ผู้อ ยูในบังคับ หรือจะอยู่ในบังคับ ของคำสั่งทาง
ปกครอง และผู้ซึ่งได้เช้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผล
ของคำสั่งทางปกครอง
(๑๐) รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง
๑) คำสั่ง ทางปกครองอาจทำเนิน หนัง สือ หรือ ทำด้ว ยวาจา หรือ การสื่อ สารด้ว ยวิธ ีก ารอื่น
หากทำด้วยหนังสือจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ออกคำสั่งพร้อมวันเดือนปีที่ออกคำสั่ง
๒) ในกรณีท ี่ค ำสั่ง ทางปกครองเนิน คำสั่ง ด้ว ยวาจา ถ้าผู้รับ คำสั่งนั้น ร้อ งขอและการร้อ งขอ
ได้ก ระทำโดยมีเหตุอ ัน สมควรภายในเจ็ด วัน นับแต่วันที,มีค ำสั่ง ดัง กล่า ว เจ้า หน้า ที่ผ ู้อ อกคำสั่ง ต้อ งยืน ยัน
คำสั่งนั้นเนินหนังสือ
๓) คำสั่ง ทางปกครองที่ท ำเนิน หนัง สือ จะต้อ งให้เหตุผ ลของการออกคำสั่ง ด้ว ย โดย
กฎหมายได้กำหนดสาระสำคัญ ที่จะต้องแจ้งไปในทางปกครอง
๔) เงื่อนไขในคำสั่งทางปกครอง ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจกำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครองด้วยก็ได้แต่
ทั้งนี้ต้องมีเท่าที่ทำให้กฎหมายในเรื่องนั้นบรรลุเป้าหมายได้เท่านั้น
๕) คำสั่ง ทางปกครองเนิน คำสั่ง ทางปกครองที่อ าจอุท ธรณ์โ ต้แ ย้ง ได้ ให้ร ะบุว ิธ ีก ารยืน
อุท ธรณ์ เจ้า หน้า ที่ท ี่ม ีอ ำนาจรับ อุท ธรณ์ ระยะเวลาที่ย ื่น อุท ธรณ์ไ ว้ด ้ว ย (คำแนะนำของคณะกรรมการวิธ ี
ปฏิบ ัต ิราขการทางปกครอง)
๖) คำสั่ง ...

๖) คำสั่ง ทางปกครองมีผ ลเมือ ได้แ จ้ง ให้ผ ู้ร ับ คำสั่ง ทางปกครองทราบและมีผ ลอยู่ต ลอด
จนกว่าจะมืการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น
(๑๑) การอุท ธรณ์คำสั่งทางปกครองและกำหนดเวลาการยื่น อุท ธรณ์
๑) หลักการสำคัญ ของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คือ เป็นการทบทวนการตัดสิน ใจทาง
ปกครอง
๒) คู่กรณีสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ตามมาตรา ๔๔โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ “เจ้าหน้าที่ผู้ทำ
คำสั่ง ทางปกครอง”โดยให้ย ื่น ภายใน ๑๔ วัน นับ แต่ว ัน ที,ตนได้ร ับ ทราบคำสั่ง นั้น รูป แบบของอุท ธรณ์
กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือ โดยระบุข้อโต้แย้ง ข้อ เท็จจริงหรือข้อ กฎหมายที่อ้างประกอบด้วย
๓) เจ้า หน้า ที่ผ ู้ท ำคำสั่ง ทางปกครองจะต้อ งพิจ ารณาอุท ธรณ์ไ ห้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันได้รับอุทธรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่น ั้น เห็น ด้วยกับ คำอุท ธรณ์อ าจเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ต ามอำนาจหน้าที่
ของตนและสามารถพิจารณาทบทวนได้ท ั้งในปีญ หาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หรือ ในแง่ค วามเหมาะสมก็
ได้ โดยอาจพิจารณาไปในทางเพิ่มภาระหรือเพิ่มเงื่อนไขก็ได้
๔) ถ้า เจ้า หน้า ที่ผ ู้อ อกคำสั่ง อุท ธรณ์ไ ม,เห็น ด้ว ยกับ อุท ธรณ์ ให้ส ่ง เรือ งให้ก ับ ผู้ม ีอ ำนาจ
พิจารณาคำอุท ธรณ์พ ิจารณาต่อ ไปโดยต้อ งพิจ ารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากไม่เสร็จทันตามกำหนด
ระยะเวลาสามารถขยายระยะเวลาพิจ ารณาอุท ธรณ์ไ ด้อ ีก ไม่เกิน ๓๐ วัน
(๑๒) การบังคับทางปกครอง
เพื่อให้คู,กรณีป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่งทางปกครองที่อ อกโดยขอบด้ว ยกฎหมายจึงได้ม ีก ารกำหนด
มาตรการบังคับ ขึ้น ในกรณีที,ผู้รับ คำสั่งไม่ป ฏิบ ัต ิต ามคำสั่งทางปกครอง กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท ำ
คำสั่งทางปกครองอาจใช้มาตรการบังคับเพื่อให้มืการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมาตรการบังคับ ทางปกครอง แบ่ง
ออกได้เป็น ๒ ประเภท
๑) คำสั่งให้ขำระเงิน เข่น สั่งให้ขำระคำปรับ ขำระค่า ธรรมเนีย ม หากไม่ม ืการปฏิบ ัติตาม
คำสั่งดังกล่าวฝ่ายปกครองอาจใช้ม าตรการบังคับ โดยการ ยึด อายัด เงิน หรือ ทรัพ ย์ส ิน เพื่อ ดำเนิน การขำระ
หนี้ตามคำสั่ง แต่ก่อนใช้มาตรการบังคับ โดยยึดหรืออายัดทรัพ ย์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องมีห นังสือเตือนให้ผู้ซ ึ่ง
อยู่ในบังคับ ขำระเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต ้องไม่น ้อ ยกว่า ๗ วัน
๒) คำสั่งทางปกครองที'บัง คับ ให้ก ระทำการหรือ ละเว้น การกระทำอย่างใดอย่างหนี่ง เซ่น
สั่งให้ย ุต ิก ารกระทำที'ฝ่าผืเนกฎหมาย สั่งให้ร ื้อ ถอนสิ่ง ปลูก สร้า งที่ร ุก ลํ้า สาธารณะ หากมีก ารฝ่าผืเนคำสั่ง
ดังกล่าวเจ้าหน้าที่อ าจใช้ม าตรการบังคับ ดังนี้
๑. เจ้า หน้า ที่เข้า ดำเนิน การเอง เจ้า หน้า ที่ห รือ บุค คล ที'เจ้า หน้า ที่ม อบหมายอาจเข้า
ดำเนินการตามที่สั่งให้กระทำนั้น และหากมืค ่าใช้จ ่ายจะต้อ งขดใช้ค ่าใช้จ่ายและเงิน เพิ่ม ร้อ ยละ ๒๔ ต่อปี
๒. กำหนดค่าปรับ ทางปกครอง (มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๒)) ตามจำนวนที'สมควรแก่
เหตุ แต่ไม่เกินวันละ ๔๐,๐๐๐ บาท โดยก่อ นใช้ม าตรการดัง กล่าวเจ้า หน้าที่จ ะต้อ งมีค ำเตือ น เป็นหนังสือ
ระบุมาตรการบังคับทางปกครองที่จะให้ใช้ซัดเจน และค่าใช้จ ่ายในการที่เจ้าหน้าที่จ ะเช้าดำเนิน การด้ว ย
๑.๔ พระราชบัญ ญัต ิค วามผิด ทางละเมิด ของเจ้า หน้า ที่ พ.ศ. ๒๔๓๙
(๑) เหตุผลในการตรา พ.ร.บ.
๑) การใช้หลักเกณฑ์ใน ป.พ.พ. มุ่งได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและบั่นทอนขวัญกำลังใจ
๒) เจ้าหน้าที่ท ี่อาจกระทำโดยไม่ตั้งใจหรือผิดพลาดเพียงเล็ก น้อย
๓) หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมทำให้ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่อื่นด้วย
๔) เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสิน ใจเพราะเกรงความรับ ผิด
๔) มีวิธีก ารบริห ารงานบุคคลและวิน ัยควบคุมอยู่แล้ว
(๒) ขอบเขต...

-๑๐-

(๒) ขอบเขตการบัง คับ ใช้ พ.ร.บ.
๑) เวลา ะ ๑๕ พ.ย. ๒๕๓๙
- ในส่ว นกฎหมายสารบัญ ญัต ิ
- ในส่ว นกฎหมายวิธ ีส บัญ ญัต ิ
๒) หน่ว ยงานและเจ้า หน้า ที่
- ส่ว นราขการ
- รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายเฉพาะ
- หน่ว ยงานอื่น ตามพระราฃกฤษฎีก า
๓. การกระทำของเจ้า หน้า ที่
- ละเมิด แก่บ ุค คลภายนอก
- ละเมิด แก่ห น่ว ยงานของรัฐ
(๓) ความคุ้ม ครองที่ พ.ร.บ. ให้แ ก่เจ้า หน้า ที่
หน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ ผิด ต่อ ผู้เสีย หายในผลแห่ง ละเมิด ที่เจ้า หน้า ที่ข องตนได้ก ระทำ
ในการปฏิบ ัต ิห น้า ที่ ในกรณ ีน ี้ผ ู้เ สีย หายอาจฟ้อ งหน่ว ยงานของรัฐ ดัง กล่า วไดโดยตรง แต่จ ะฟ้อ ง
เจ้าหน้า ที่ไ ม่ไ ด้
ถ ้า ก ารล ะ เม ิด เก ิด จ าก เจ ้า ห น ้า ท ีซ ึ่ง ไ ม ,ไ ด้ส ัง กัด ห น ่ว ยงาน ของรัฐ แห ่ง ใด ให้ถ ือ ว,า
กระทรวงการคลัง เป็น หน่ว ยงานของรัฐ ที่ต ้อ งรับ ผิด ตามวรรคหนึ่ง
(๔) วิธ ีก ารเยีย วยาความเสีย หายของผู้เสีย หาย
ม าต รา ๘ วรรคหนึ่ง ใน กรณ ีท ี'ห น่ว ยงานของรัฐ ต้อ งรับ ผิด ใช้ค ่า สิน ไห มทดแทน
แก่ผ ู้เ สีย หายเพื่อ การละเมิด ของเจ้า หน้า ที' ให้ห น่ว ยงานของรัฐ มีส ิท ธิเรีย กให้เจ้า หน้า ที'ผู้ท ำละเมิด
ซดใช้ค ่าสิน ไหมทดแทนดัง กล่าวแก,หน่ว ยงานของรัฐ ได้ ถ้า เจ้า หน้า ที่ไ ด้ก ระทำการนั้น ไปด้ว ยความจง
ใจหรือ ประมาทเลิน เล่อ อย่า งร้า ยแรง
สิท ธิเรีย กให้ข ดใช้ค ่า สิน ไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง จะมีไ ต้เพีย งใด ให้ค ำนึง ถึง ระดับ
ความร้า ยแรงแห่ง การกระทำและความเป็น ธรรมในแต่ล ะกรณี เป็น เกณฑ์โ ดยมิต ้อ งให้ใ ช้เต็ม จำนวน
ซองความเสีย หายก็ไ ด้ (วรรคสอง)
ถ้า การละเมิด เกิด จากความผิด หรือ ความบกพร่อ งซองหน่ว ยงาน ของรัฐ หรือ ระบบการ
ดำเนิน งานส่ว นรวม ให้ห ัก ส่ว นแห่ง ความรับ ผิด ดัง กล่า วออกด้ว ย (วรรคสาม)
(๕) สิท ธิเรีย กร้อ งระหว่างหน่ว ยงานและเจ้าหน้าที่
๑) หน่วยงานใช้สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ซดใช้ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ซดใช้ค่า
สินไหมแก่ผู้เสียหาย (ม.๙)
๒) หน่วยงานเรียกเจ้าหน้าที่ท ี่ท ำละเมิดต่อหน่วยงานให้รับ ผิด (ม.๑๐)
- ๒ ปี นับแต่วัน ที่รู้เรื่องละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ท ี่ต้องซดใช้
- ๑ ปี นับแต่วันที่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
(๖) อายุค วาม (พ.ร.บ. ละเมิด ๆ มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
สิท ธิเรีย กร้อ งค่า สิน ไหมทดแทนจากเจ้า หน้า ที่ท ั้ง สองประการตามวรรคหนึ่ง ให้ม ีก ำหนด
อายุค วามสองปีน ับ แต่ว ัน ที'หน่ว ยงานของรัฐ รู้ถ ืง การละเมิด และรู้ต ัว เจ้า หน้า ที' ผู้จ ะพึง ต้อ งใช้ค ่า
สิน ไหมทดแทนและกรณีท ี'หน่ว ยงานของรัฐ เห็น ว่า เจ้า หน้า ที่ผ ู้น ั้น ไม่ต ้อ งรับ ผิด แต่ก ระทรวงการคลัง
ตรวจสอบแล้ว เห็น ว่า ต้อ งรับ ผิด ให้ส ิท ธิเรีย กร้อ งค่า สิน ไหมทดแทนนั้น มีก ำหนดอายุค วามหนึ่ง ปีน ับ
แต่ว ัน ที่ห น่ว ยงานของรัฐ มีค ำสั่ง ตามความเห็น ของกระทรวงการคลัง
๑.๕ พระราซ...

-๑(ริ)-

๑.๕

พระราชบัญ ญัต ิจ ัด การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) สาระสำคัญ
๑) พระราฃบัญ ญัต ิๆ ใช้บ ัง คับ เมือ พัน กาหนด ๑๘๐วัน นับ แด,วัน ประกาศในราชกิจ จา

นุเบกษา
๒) ให้ยกเลิก บทบัญ ญัต ิเกี่ยวกับ การพัส ดุ การจัด ซื้อ จัด จ้าง หรือการบริห ารพัส ดุในกฎหมาย
ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อ บัญ ญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานชองรัฐ ที่อ ยู่ภ ายใต้บ ัง คับ แห่ง
พระราชบัญ ญัติน ี้
(๒) นิยาม (มาตรา ๔)
๑) “การจัด ซื้อ จัด จ้า ง” หมายความว่า การดำเนิน การเพื่อ ให้ใ ต้ม าซึ่ง พัส ดุโ ดยการซื้อ จ้าง
เข่าแลกเปลี่ย น หรือโดยนิต ิกรรมอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๒) “พัส ดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริก าร งานก่อสร้าง งานจ้า งที่ป รึก ษาและงานจ้า ง
ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๓) “สิน ค้า ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณ ฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
๔) “งานบริก าร” หมายความว่า งานจ้า งบริก าร งานจ้า งเหมาบริก าร งานจ้างทำของและ
การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์จากบุค คลธรรมดาหรือนิต ิบ ุค คล แต่ไม่หมายความรวมถึง
การจ้าง ลูก จ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับ ขนในการเดิน ทางไปราชการหรือไปปฏิบ ัติงานของหน่วยงาน
ของรัฐ งานจ้างที,ปรึก ษา งานจ้า งออกแบบหรือ ควบคุม งานก่อ สร้า ง และการจ้า งแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์
๕) “งานก่อ สร้า ง” หมายความว่า งานก่อ สรางอาคาร*'งานก่อ สร้างสาธารณูป โภค หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่น ที,มีล ัก ษณะทำนองเดีย วกัน
ต่อ อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริก ารที่รวมอยู่ในงานก่อ สร้างนั้น ด้วย แต่
มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
๖) “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อ ใช้เป็น ฐานสำหรับ เปรีย บเทีย บราคาที,ผู้ยืน
ข้อเสนอ ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
๑. ราคาที่ไ ด้ม าจากการคำนวณตามหลัก เกณฑ์ท ี่ค ณะกรรมการราคากลางกำหนด
๒. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญ ขีกลางจัดทำ
๓. ราคามาตรฐานที่ส ำนัก งบประมาณหรือ หน่ว ยงานกลางอื่น กำหนด
๔. ราคาที่ได้ม าจากการสืบ ราคาจากท้อ งตลาด
๕. ราคาที่เคยซื้อ หรือ จ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
๖. ราคาอื่น ใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีท ี่ม ีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่ม ีราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใ ช้ร าคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ร าคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕)
หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
๗)“เงิน งบประมาณ” หมายความว่า เงิน งบประมาณตามกฎหมายว่า ด้ว ยงบประมาณ
รายจ่า ย กฎหมายว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณ หรือ กฎหมายเกี่ย วด้ว ยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐ ได้รับไวิโดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม,ต้อ งน่าส่ง คลัง ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณ
หรือ กฎหมายว่าด้วยเงิน คงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน่าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
กฎหมาย...

-๑!อ-

กฎหมาย และเงิน ภาษีอ ากร ค่า ธรรมเนีย ม หรือผลประโยซนีอื่นใดที,ตกเป็น รายได้ข องราขการ ส่วน
ท้อ งถิ่น ตามกฎหมายหรือ ที่ร าขการส่ว นท้อ งฎ่น มีอ ำนาจเรีย กเก็บ ตามกฎหมาย และให้ห มายความ รวมถึง
เงินคู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๘)“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราฃการส่วนกลาง ราซการส่วนภูม ิภ าค ราขการส่วน
ท้องถิ่น รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณ องค์ก ารมหาขน องค์ก รอิส ระ องค์ก รตาม
รัฐธรรมนูญ หน่ว ยธุร การของศาล มหาวิท ยาลัย ในกำกับ ของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับ ของ
รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๓) มาตรา ๘ หลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
๑) คุ้ม ค่า โดยพ ัส ดุท ีจ ัด ซ ื้อ จัด จ้า งต้อ งมีค ุณ ภาพ ห รือ คุณ ลัก ษ ณ ะท ีต อบ ส น อง
วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที'เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท ี'เหมาะสม
และซัดเจน
๒) โปร่งใส โดยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุต ้อ งกระทำโดยเปิด เผย เปิด
โอกาสให้มี การแช่งขันอย่างเป็นธรรม มีก ารปฏิบ ัต ิต ่อ ผู้ป ระกอบการทุก รายโดยเท่าเทียมกัน มีร ะยะเวลาที่
เหมาะสม และเพียงพอต่อ การยื่น ข้อ เสนอ มีห ลัก ฐานการดำเนิน งานขัด เจน และมีก ารเปิด เผยข้อ มูล การ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
๓) มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล โดยต้อ งมีก ารวางแผนการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการ
บริหารพัสดุ ล่ว งหน้าเพื่อ ให้ก ารจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุเป็น ไปอย่างต่อ เนื่อ งและมีก ำหนดเวลาที่
เหมาะสม โดยมีก ารประเมิน และเปิดเผยผลสัม ถุท ธึ๋ฃ องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
๔) ตรวจสอบไต้ โดยมีก ารเก็บ ข้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุอ ย่า งเป็น
ระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๔) มาตรา ๙ การกำหนดคุณ ลักษณะ
๑) ห้ามกำหนดใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ข ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๒) เว้น แต่ม ียี่ห ้อ เดียว หรือต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
(๔) มาตรา ๑๐ การเปิด เผยข้อเสนอ
๑) ห้า มเปิด เผย 1ข้อเสนอ1ของผู้ยื่น1ข้อเสนอ ต่อผู้ซึ่งไม่เกี่ยวช้องหรือผู้ยี่นข้อเสนอรายอื่น
๒) ส่วนที่เป็นสาระสาคัญ และเป็นข้อมูลทางเทคนิค
๓) ที่อ าจก่อ ให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบ
เว้น แต่เปิด เผยต่อ ผู้ม ีอ ำนาจตามกฎหมาย หรือการดำเนิน การตามกฎหมาย
(๖) มาตรา ๑๑ การจัด ทำแผนการจัด ซื้อ จัด จ้าง
ต้อ งจัด ทำแผนการจัด ซื้อ จัด จ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่
เว้นแต่
๑) กรณีท ี่ม ีค วามจำเป็น เร่งด่ว นหรือ เป็น พัส ดุท ีใช้ในราชการลับ
๒) กรณี ว งเงิน ใน การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ตาม กำหนดใน กฎกระทรวงหรือ ค วาม
จำเป็นต้องใช้พัสดุ โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
๓) กรณีท ี'เป็น งานจ้างที'ปรึก ษาที'มีว งเงิน ค่าจ้างตามที'กำหนดในกฎกระทรวงหรือ ทีม ี
ความจำเป็น เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ ความมั่น คงของชาติ
๔) กรณีท ี่เป็น งานจ้างออกแบบหรือ ควบคุม งานก่อ สร้างที่ม ีค วามจำเป็น เร่ง ด่ว นหรือ ที่
เกี่ยวกับ ความมั่น คงของขาติ
ท

ี' ม

ี

ท

ี'

ม

ี

(๗) มาตรา...
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(๗) มาตรา ๑๓ การมีส่วนได้เสีย
ผู้ท ี่มีห น้าที่ดำเนิน การต้องไม่เป็น ผู้มีส ่วนได้เสียกับ ผู้ยื่น ข้อ เสนอ หรือคู่สัญ ญาในงานนั้น
ถ้ามีส่วนได้เสียแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีน ัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
(๘) หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประซาซนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
มาตรา ๑๙ นโยบายในการป้อ งกัน การทุจ ริต ผู้ป ระกอบการที่จ ะเข้ายื่น ข้อ เสนอใน
ประเภทหรือมีวงเงินที่ ค.ป.ท.ประกาศกำหนดต้องจัดทำนโยบายและแนวทางในการป้องกันการทุจริต
(๙) หมวด ๓ คณะกรรมการ ให้มีคณะกรรมการจำนวน ๔ คณะดังนี้
๑) คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
๒) คณะกรรมการวิน ิจ ฉัยปิญ หาการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการ
๔) คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน การทุจริต
๔) คณะกรรมการพิจ ารณาอุท ธรณ์และข้อ ร้อ งเรียน
(๑๐) หมวด ๔ องค์ก รสนับ สนุน ดูแลการจัดซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
ให้ก รมบัญ ชีก ลางมีห น้า ที่ใ นการดูแ ลและพัฒ นาระบบการจัด ซื้อ จัด จ้า งผ่า นระบบ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ และการประกาศเผยแพร่ข ้อ มูล เกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า งในระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญ ชีก ลางเพื่อ ให้ส าธารณซนสามารถเข้าตรวจดูไ ด้
(๑๑) หมวด ๔ การขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการ
๑ )ให้ค ณะกรรมการราคากลางกำหนดหลัก เกณฑ์ในการขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการ
ก่อสร้าง
๒) สำหรับ การขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการพัส ดุอ ื่น ให้เป็น ไปตามที่ค ณะกรรมการ
ราคากลางเห็น สมควร
๓) ให้ก รมบัญ ชีก ลางประกาศรายซื่อ ผู้ป ระกอบการที่ข ึ้น ทะเบีย นไว้แ ล้ว ในระบบ
เครือ ข่ายสารสนเทศ
๔) ในกรณีท ี่ก รมบัญ ชีก ลางได้ข ึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการไว้แ ล้ว หน่วยงานของรัฐ
ไม่ต้องจัดให้ม ีก ารขึ้น ทะเบีย นอีก
(๑๒) หมวด ๖ การจัด ซื้อ จัด จ้าง
วิธ ีจ ัด ซื้อ จัด จ้าง มี ๓ วิธี ดังนี้
๑) วิธ ีป ระกาศเชิญ 1ซวน
การที่ห น่ว ยงานของรัฐ เขิญ ซวนผู้ป ระกอบการทั่ว ไปที่ม ี คุณ สมบัต ิต รงตาม
เงื่อ นไขที่ห น่ว ยงานของรัฐ กำหนดให้เข้า ยื่น ข้อ เสนอ การซื้อ หรือ จ้า งโดยวิธ ีป ระกาศเซิญ ขวนทั่ว ไป
กระทำได้ ๓ วิธี ดังนี้
๑. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ-กกลโ!-:6 ป คือ การซื้อ หรือ จ้า งที่ม ีร ายละเอีย ด
คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรืองานบริการทั่วไป และมีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดไวิในระบบ
ข้อมูลสินค้า (601:3๒5)
๒. วิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (อ-เวเชชเก5 ) คือ การซื้อ หรือ จ้า งครั้ง
หนึ่ง ซึ่งมีว งเงิน เกิน ๔1๐ ๐๐ , 0 ๐๐ บาท โดยเป็น การซื้อ หรือ จ้า งที่ม ีร ายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของ
พัส ดุท ีม ความซับ ซ้อ น มีเทคนิค เฉพาะ หรือ เป็น สิน ค้าหรือ งานบริก ารที่ไ ม,ได้ก ำหนดไว้ในระบบข้อ มูล
สินค้า (6 0 ๒ 1๐ 5)
๓.วิธ ิส อบ...
‘ะ * ^
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๓.วิธ ส
ี อบราคา

คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ กระทำได้ก รณีท ี่พ ื้น ที่ม ีฃ ้อ จำกัด ในการใช้ส ัญ ญาณอิน เตอร์เน็ต หรือ
ผู้ป ระกอบการในพื้น ที่ย ัง ไม1ส าม ารถเส น อราคา ด้ว ยวิธ ีต ลาดอิเ ล็ก ท รอน ิก ส ์ห รือ ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้
๒) วิธีค ัด เลือ ก
การที่ห น่ว ยงานของรัฐ เชิญ ซวน เฉพาะผู้ป ระกอบการที่ม ีค ุณ สมบัต ิต รงตาม
เงื่อ นไขที่ห น่ว ยงานของรัฐ กำหนด ซึ่งต้องไม1น้อ ยกว่า สามรายให้เข้า ยืน ข้อ เสนอ เว้น แต่ใ นงานนั้น มี
ผู้ป ระกอบการที่ม ีค ุณ สมบัต ิต รงตามที่ก ำหนดน้อ ยกว่า สามราย
๓) วิธ ีเฉพาะเจาะจง
การที่ห น่ว ยงานของรัฐ เชิญ ขวนผู้ป ระกอบการที่ม ีค ุณ สมบัต ิ ตรงตามเงื่อนไข
ที,หน่ว ยงานของรัฐ กำหนดรายใดรายหนึ่ง ให้ เข้า ยืน ข้อ เสนอ หรือ ให้เข้า มาเจรจาต่อ รองราคา รวมทั้ง
การจัด ซื้อ จัด จ้างพัส ดุก ับ ผู้ป ระกอบการโดยตรงในวงเงิน เล็ก น้อ ยตามที่ก ำหนดในกฎกระทรวง
๑ .๖ ยุท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
(๑) วิส ัย ทัศ น์ "ประเทศไทยมีค วามมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ง ยืน เป็น ประเทศที,พัฒ นาแล้ว ด้ว ยการ
พัฒ นาตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง"
๑) มั่น คง หมายถึง การมีค วามมั่น คงป ลอดภัย จากการเป ลี่ย น แป ลงท ั้ง ภายใน และ
ภายนอกประเทศในทุก ระดับ ตั้ง แต่ป ้จ เจกบุค คลไปจนถึง ระดับ สัง คม รวมไปถึง ความมั่ง คงในมิต ิต ่าง ๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อ มและการเมือ ง
๒) มั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยจะต้อ งมีก ารขยายตัว ของเศรษฐกิจ อย่า งต่อ เนือ งเพื่อ
ยกระดับ ให้เป็น กลุ่ม ประเทศที่ม ีรายได้ส ูง ลดความเหลื่อ มลํ้า เพื่อ ให้ป ระซาขนได้ร ับ ผลประโยชน์จ ากการ
พัฒ นาอย่า งเท่า เทีย มกัน นอกจากนี้ เศรษฐกิจ ของประเทศจะต้อ งมีค วามสามารถในการแข่ง ฃัน ที่ส ูง ขึ้น
ทั้ง จากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๓) ยั่ง ยืน หมายถึง แผนพัฒ นาตามกรอบที่ว างไว้จ ะต้อ งสร้า งความเจริญ ทั้ง รายได้ และ
คุณ ภาพชีว ิต ของประขาซนให้เ พิ่ม ขึ้น อย่า งต่อ เนือ ง โดยการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ จะต้อ งไมใช้
ทรัพ ยากรที,เกิน พอดี การผลิต และการบริโ ภคจะต้อ งเป็น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ มเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
กฎระเบีย บของประซาคมโลก มุ่ง ประโยขน่ส ่ว นรวมเพื่อ ความยั่ง ยืน ที'สำคัญ คือ ประซาซนทุก ภาคส่ว น
จะต้อ งยืด ถือ และปฏิบ ัต ิต ามปรัช ญาของ เศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อความสุฃ ที่ยั่งยืน
(๒) เบีาหมายยุทธ์ศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต้องบรรลุเบีาหมายต่างๆ ทุก ๕ ปี เพื่อติดตามผลพัฒนาประเทศ
๑) เบีา หมาย ๕ ปีแรก : เศรษฐกิจ และสัง คมไทยมีก ารพัฒ นาอย่า งมั่น คงและยั่ง ยืน โดยใช้
ยุท ธศาสตร์เชิก รุก
๒) เบีา หมาย ๑๐ ปี : ระบบเศรษฐกิจ เป็น ขาติก ารค้า ทั้ง ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริห าร
รัฐวิสาหกิจ ต้อ งตอบสนองได้ท ัน ต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก ้าวกระโดด
๓) เบีา หมาย ๑๕ ปี : ประขากรมีค ุณ ภาพและมีศ ัก ยภาพในการพัฒ นาประเทศสร้า งความ
เท่าเทียมเพื่อ ลดความเหลื่อ มลํ้า'ในสัง คม
๔) เบีา หมาย ๒๐ ปี : เศรษฐกิจ และสัง คมพัฒ นาอย่า งเป็น มิต รกับ สิง แวดล้อ มระบบ
ราขการมีป ระสิท ธิภ าพ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ิสระมากขึ้น

(๓) ยุท ธศาสตร์...

-๑ & -

(๓) ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านความมั่น คง
๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแช่ง ขัน
๓) ด้า นการพัฒ นาและเสริม สร้า งศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์
๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔) ด้านการสร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีว ิต ที่เป็น มิต รต่อ สิ่ง แวดล้อ ม
๖) ด้า นการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ
๑.๗ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑)ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริม สร้างและพัฒ นาศัก ยภาพทุน มนุษ ย์
๒)ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
๓)ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจและแช่งขัน ได้อย่างยั่งยืน
๔)ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบ โตที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒ นาอย่างยั่งยืน
๔)ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๔ การเสริม สร้างความมั่น คงแห่ง ชาติเพื่อ การพัฒ นาประเทศสู่ค วามมั่ง คั่ง
และยั่งยืน
๖)ยุท ธศาสตร์ท ี่ ๖ การบริห ารจัด การในภาครัฐ การฟ้อ งกัน การทุจ ริต ประพฤติม ิช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗)ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘)ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจ ัย และนวัตกรรม
๙)ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒ นาภาคเมือ ง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐)ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่อ การพัฒ นา
(๒) กรอบวิส ัย ทัศ น์แ ละเป้าหมาย
๑) กรอบวิส ัย ทัศ น์แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ย นแปลงต่า งๆ ที,ประเทศกำลัง ประสบอยู่
ทำให้ก ารกำหนดวิส ัย ทัศ น์แ ผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยัง คงมีค วามต่อ เนื่อ งจากวิส ัย ทัศ น์แ ผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลัก การของการวางแผนที่น ้อ มนำและประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ยึด คนเป็น ศูน ย์ก ลางของการพัฒ นาอย่า งมีส ่ว นร่ว ม การพัฒ นาที่ย ึด หลัก สมดุล ยั่ง ยืน โดย
วิส ัย ทัศ น์ข องการพัฒ นาในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อ งให้ค วามสำคัญ กับ การกำหนดทิศ ทางการพัฒ นา
ที่มุ่งสู,การเปลี่ย นผ่า นประเทศไทยจากประเทศที'มีร ายไต้ป านกลางไปสู,ประเทศที'มีร ายไต้ส ูง มีค วาม
มั่นคง และยั่ง ยืน สัง คมอยู่ร ่ว มกัน อย่า งมีค วามสุข และน้าไปสู,การบรรลุว ิส ัย ทัศ น์ร ะยะยาว “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่ง ยืน ” ของประเทศ
๒) เป้า หมายแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑. การหลุด พ้น จากกับ ดัก ประเทศรายไต้ป านกลางสู่ร ายได้ส ูง
- เศรษฐกิจ ขยายตัว เฉลี่ย ไม่ต ํ่า กว่า ร้อ ยละ ๔.๐
- ผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศต่อ หัว (6 0 ? ก6 โ ๐3เวเ1โ3) และรายได้ป ระขาชาติ
ต่อหัว (ธผก กอโ ๐3เวเ-เโฮ) ณ สิ้น แผนพัฒ นาฯ ฉบับที' ๑๒ ในปี ๒๔๔๖ เพิ่ม ขึ้น เป็น ๓๑๗,๐๔๑ บาท
(๙,๓๒๔ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๔๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
- ผลิต ภาพการผลิต เพิ่ม ขึ้น ไม่ต ํ่า กว่าเฉลี่ย ร้อ ยละ ๒.๔ ต่อปี
- การลงทุน ...

-๑๖-

- การลงทุน รวมขยายตัว ไม่ต ํ่า กว่า เฉลี่ย ร้อ ยละ ๘.0 (การขยายตัว ของการลงทุน
ภาครัฐ ไม,ตํ่า กว่า ร้อ ยละ ๑๐.๐ และการลงทุน ของภาคเอกซนขยายตัว ไม1ตํ่า กว่า เฉลี่ย ร้อ ยละ ๗.๔
ในขณะที่ป ริม าณการส่ง ออกขยายตัว เฉลี่ย ไม่ต ํ่า กว่า ร้อ ยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒. การพัฒ นาศัก ยภาพคนให้ส นับ สนุน การเจริญ เติบ โตของประเทศและการสร้า ง
สัง คมสูงวัย อย่างมีค ุณ ภาพ
- ประซาซนทุก ซ,วงรัย ม ีค วาม ม ั่น ค งท างด ้า น เศรษ ฐก ิจ แล ะส ัง ค ม (5๐๐๐เะ(ะ๐ก๐กก๒ 5ออนโ1ทุ/) และมีคุณ ภาพซีวิตทีดีฃ ึน
- การศึก ษาและการเรีย นรู้ไ ด้ร ับ การพัฒ นาคุณ ภาพ
- สถาบัน ทางสัง คมมีค วามเข้ม แข็ง เปีน ฐานรากที่เอื้อ ต่อ การพัฒ นาคน
๓. การลดความเหลื่อ มลํ้า ในสัง คม
- การกระจายรายได้ม ีค วามเท่า เทีย มกัน มากขึ้น
- บริก ารทางสัง คมมีค ุณ ภาพและมีก ารกระจายอย่า งทั่ว ถึง
๔. การสร้า งการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อ ม
- รัก ษาความมั่น คงของฐานทรัพ ยากร สร้า งสมดุล ระหว่า งการอนุร ัก ษ์แ ละการใข้
ประโยซน์อ ย่างยั่งยืน และเป็น ธรรม
- ขับ เคลื่อ นประเทศสู่เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็น มิต รต่อ สิ่งแวดล้อ ม
- เพิ่ม ขีด ความสามารถในการรับ มือ ภัย พิบ ัต ิแ ละการเปลี่ย นแปลงสภาพภูม ิอ ากาศ
-เพ ิม ป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพ แ ล ะ เส ร ิม ส ร ้า ง ธ ร ร ม าภ ิบ าล ใ น ก าร บ ร ิห าร ส ัด ก าร
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม
- มีก ารบริห ารจัด การนํ้าให้ส มดุล ระหว่างการอุป สงค์แ ละอุป ทานของนํ้า
๔. การบริห ารราซการแผ่น ดิน ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ
- การบริห ารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
- ขจัด การทุจริต คอร์ร ัป ชั่น
- มีก ารกระจายอำนาจที่เหมาะสม
๑.๘ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๔๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๓
(๑) สาระสำคัญ
๑) ใข้บ ังคับ ตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราขกิจจานุเบกษาเป็น ต้น ไป
๒) "งบประมาณ” หมายความว่า แผนงานหรือ งานสำหรับ ประมาณการด้า นรายรับ และ
รายจ่า ยแสดงในรูป ตัว เลขจำนวนเงิน การตั้ง งบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนิน งานออกเป็น ตัว เลข
จำนวนเงิน
๓) "แผนงาน” หมายความว่า ภารกิจ แต่ล ะด้านที่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีห น้าที่ต าม
กฎหมาย ว่าด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
๔) ''งาน” หมายความว่า กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไวิในแต่ละแผนงาน
๔ )''องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล
๖) "สภาท้อ งถิ่น ” หมายความว่า สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สภาเทศบาลและสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
๗)"งบประมาณ...

-๑๗-

๗)"งบประมาณรายจ่า ย” หมายความว่า งบประมาณที่ส ภาท้อ งถิ่น ให้ค วามเห็น ขอบ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอหรือ ปลัด อำเภอผู้เป็น หัว หน้าประจำกิ่ง อำเภออนุม ัต ิต ามที่ก ำหนดไว้ใ น
กฎหมายว่าด้วยองค์ก รปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ร วมทั้ง งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม และการ
โอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจง งบประมาณด้วย
๘) "เงิน นอกงบประมาณ” หมายความว่า เงิน ทั้งปวงที่อ ยู่ใ นความรับ ผิด ขอบขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงิน ที่ป รากฏตามงบประมาณรายจ่าย
๙) "ปีง บประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้ง แต่ว ับ ที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐
กัน ยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่กัดไปนั้นเปีนขื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
๑๐) "เจ้าหน้าที่งบประมาณ” หมายความว่า ปลัด องค์การบริห ารส่วนวังหวัด ปลัด เทศบาล
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปี อาจจำแนกเปีน
๑) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประกอบด้วย
๑. รายจ่ายงบกลาง
เป็นรายจ่ายที่ อปท.ม ภี าระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อวัดสรรให้หน่วยงาน
ต่างๆ เบิกจ่าย มีจำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง

งบ/ทมวด

ค่าอำระหนี้เงินตัน

๑.งบกลาง

ค่าอำระดอกเบี้ย
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินช่วยเหลือ

๒.'ป้าเหน็จ/'ป้านาญ

เงินสมทบกองทุนป้าเหน็จช้ารา''ซการส่วน
ท้องถิ่น

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.อาจวัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไดืโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
(๓) ขั้นตอนการวัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การวัด ทำงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น โดยอาศัย อำนาจตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีขั้นตอน การ
ดำเนินการ ดังนี้
๑) ให้ใช้แผน...

-๑65-

๑) ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประกอบการคำนวณตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ
๒) เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวมรายละเอียดงบประมาณ'ของสำนัก/กอง หรือฝ่ายต่าง ๆ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย แล้วทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแกไขงบประมาณในขั้นต้นต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
๓) เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปี
แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมนำยอดเงิน งบประมาณและรายการที่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิข ั้น ต้น จากผู้บ ริห าร
ท้องถิ่นนั้น จัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๔) คณะผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่นภายในวัน ที่ ๑๔
สิงหาคม และเข้าสู่กระบวนการ การตรากฎหมายท้องถิ่น (เทศบัญ ญัต ิ/ข้อบัญ ญัต ิ/แล้วแต่ก รณี) ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
๔) เมื่อ งบประมาณรายจ่ายผ่านการพิจารณาของสภาท้อ งถิ่น 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) การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม จะกระทำได้ต ่อ เมื่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปีท ี่
ไต้รับอนุมัติแล้วไม่พอจ่ายแก่การใช้จ่าย หรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ปรากฏใน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้ว ยว่าจะจ่ายจากเงิน รายได้ท ี่ม ิได้ต ั้งรับ ไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงิน
รายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปี

ผ้เกี่ย วข้อ ง...

-๑ ( 2 ^ -

ผู้เกี่ยวข้อ ง
กองคลัง

เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(ปลัด)
ส่วนราชการต่างๆ
(สำนัก /กอง/ฝ่าย)

ผู้บริหารห้องถิ่น

เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(ปลัด)

วิธีด ำเนิน การ
- รายงานการคลัง
- สถิต ิรายรับ /รายจ่าย
- ประมาณการรายรับเสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณภายในเดือนมิถุนายน
- ตรวจสอบ
- วิเคราะห์สถิติ
- ประมาณการรายจ่ายเสนอต่อ เจ้าหน้า
ที่งบประมาณ โดยใข้แผนพัฒ นาเป็น
แนว,ทาง'ไนการจัด'ทำร่างงบประมาณภายใน
เดือน มิถุนายน
- จัดทำร่างงบประมาณของส่วนราขการ
โดยยึด แผนพัฒ นาเป็น หลัก เสนอต่อ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ โดยใช้แผนพัฒนา
เป็นแนวทางในการจัดทำร่างงบประมาณ
ภายใน ๑-๑๕กรกฎาคม

ระเบียบที่ใข้
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ
๘, ข้อ ๒๓ สิ้นมิถุนายน

ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒

-พิจารณาอนุม ัติให้ตั้งงบ ประมาณเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ภายใน ๕ ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓
วัน
- รวบรวมจัดทำร่างงบประมาณ รายจ่าย
ประจำปี
- จัดทำร่างงบประมาณงบประมาณใน
ระบบอ-[/ป\5 ภายใน ๕ วัน เสนอให้คณะ
ผู้บริหารภายในเดือน กรกฎาคม

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
สภาท้องถิ่น
ผู้ว่าราขการจังหวัด
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
๑.๙ พระราชปัญ ญัต ิร ะเบียบบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๑) แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑) ระเบียบบริห ารราชการส่วนกลาง (สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม)
หมายถึง การรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง การวิน ิจ ฉัยสั่งการ การควบคุม ทั้งประเทศ ทำให้
เกิดรัฐบาลกลางขึ้น มีอานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มีลัก ษณะเด่น คือ กำลังทหาร ตำรวจ / อำนาจ
ในการวิน ิจ ฉัย สั่ง การ / มีร ะบบการบัง คับ บัญ ขาตามลำดับ ขั้น / รัฐ บาลกลางเป็น ผู้ก ำหนดนโยบาย /
อำนาจในด้านการต่างประเทศ -- ^ ขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
กรม หรือส่วน...

-๒๐-

กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม อยู่ในความรับผิดขอบของรัฐบาล ใข้ห ลัก การรวมอำนาจปกครอง
( 06ก1;โล[\7.ลป๐ก )
๒) ระเบียบบริห ารราชการส่วนภูม ิภ าค (จังหวัด อำเภอ)
หมายถึง การบริห ารราฃการที่ส ่วนกลางแบ่งอำนาจบางเรื่อ งให้ก ับ ตัวแทนของตนเองใน
ส่วนภูมิภ าค (ราชการส่ว นกลางเป็น เจ้า ของอำนาจ) โดยไม่ข าดจากการบัง คับ บัญ ชา ได้แก่ จังหวัด และ
อำเภอ มีข้าราชการของส่วนกลางเป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม ไปประจำ เป็น การแบ่ง เบาภาระ
ของส่วนกลาง ใช้ห ลัก การกระจายอำนาจการปกครอง ( อ606ก1:โ3(|2ลป0ก )
๓) ระเบีย บบริห ารราชการส่ว นท้อ งถิ่น (องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เทศบาล องค์ก าร
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมือ งพัท ยา)
หมายถึง การโอนอำนาจการปกครองจากรัฐบาลกลาง ไปยังท้อ งถิ่น ให้บ ริห ารจัด การเอง
ภายใต้ก ารกำกับ ดูแ ลจากรัฐ บาลกลาง หน่วยงานที,ไ ด้ร ับ การกระจายอำนาจต้อ ง เป็น หน่วยงานที่เป็น
“นิต ิบ ุค คล” / ต้องมีสภาและผู้บริหารท้องถิ่น / ต้องมีอิสระในการปกครองตนเอง / ต้องมีงบประมาณของ
ตนเอง ( จากภาษี ) / มีเจ้าหน้า ที่ข องตนเอง ได้แก่ องค์ก ารปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในรูป แบบต่าง ๆ เซ่น
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล เมือ งพัท ยา กรุง เทพมหานคร เป็น
ลักษณะที่รัฐเปิดโอกาสให้มีการปกครองตนเอง โดยมีการเลือกตั้งขึ้น เองในท้องถิ่น นั้น เพื่อให้มาทำหน้าที่ใน
การดำเนิน กิจการและบริห ารท้องถิ่น นั้น ๆ ใช้ห ลัก การกระจายอำนาจ
(๒) สาระสำคัญ
๑) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราฃการ ให้ตราเป็น “พระราชบัญ ญัต ิ” การจัด ตั้ง
กรม ซึ่งไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง - ^ ให้ระบุ “ไม่สังกัด” ไว้ในพระราชบัญญัติด้วย
๒) การจัดตั้ง การรวม หรือ การโอน ส่วนราชการ ตามวรรคหนึ่งที่ไม่มี (ไม่เพิ่ม) การกำหนด
ตำแหน่ง / อัต ราของช้าราชการลูก จ้าง เพิ่ม ให้ต ราเป็น “พระราชกฤษฎีก า”
๓) การเปลี่ย นซื่อ ส่ว นราชการ ให้ต ราเป็น “พ ระราชกฤษฎีก า” กรณี ตำแหน่ง ของ
ช้าราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุไว้ด้วย
๔) การยุบ ส่วนราชการ ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลือ อยู่เป็น อัน ระงับ ไป ส่วนทรัพย์สินอื่น
นั้นให้โอนให้ส่วนราชการอื่นตามที'รัฐมนตรีกาหนด โดยความเห็น ชอบชอง “คณะรัฐ มนตรี” “ช้าราชการ
หรือ ลูก จ้า ง” ต้อ งพัน จากตำแหน่งอัน เนื่อ งจากการยุบ ส่ว นราชการ ได้ร ับ เงิน ชดเชยตามหลัก เกณฑ์ “ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ว ยงานของรัฐ ” ประสงค์จะรับโอน ช้าราชการหรือ ลูก จ้า ง ต้อ งกระทำภายใน ๓๐
วัน ” นับแต่วันประกาศ “พระราชกฤษฎีก า”
๔) การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการ (ที่เรียกซื่ออื่น
ที่มีฐานะเป็นกรม) ให้ “รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวง” ให้ออกเป็น “กฎกระทรวง”
๑.๑๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้านเมือ งที่ด ี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๑) เหตุผลของการมีพระราฃกฤษฎีกา
๑) มีการปฏิรูประบบราชการโดย พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๔๔
๒) ส่งเสริมการพัฒ นาประเทศ และการบริก ารประซาชนอย่างมีป ระสิท ธิภาพยิ่งขึ้น
๓) การบริห ารราชการมีป ระสิท ธิภาพเกิดผลลัมฤทธี้
(๒) ที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
๑) พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
๓/ ๑ และ มาตรา ๗๑/ ๑๐ (๔)
๒) มาตรา...

-๒๑-

๒) มาตรา ๓/ ๑ “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราขการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดขอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประขาขน การเปิด เผย
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) มีประสิท ธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเซิงภารกิจของรัฐ
๔) ไม่มีฃั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
๔) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
๗) มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิราชการอย่างสมํ่าเสมอ
(๔) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุฃฃองประชาซน(หมวด ๒ มาตรา ๗) วัตถุประสงค์
๑) เกิดความผาสุก และความเป็น อยู่ท ี่ดีฃ องประชาชน
๒) ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนร่วม
๓) ประโยขน์สูงสุดของประเทศ
(๔) แนวทางการบริหารราชการเพื่อประโยขน์สุขของประชาชน(มาตรา ๘)
๑) การกำหนดภารกิจ ของรัฐ และส่ว นราชการต้อ งเป็น ไปเพื่อ วัต ถุป ระสงค์ต าม มาตรา ๗
และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
๒) การปฏิบ ัต ิภารกิจด้วยความซื่อ สัตย์ส ุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน
๓) ก่อนเริ่มดำเนิน การ ต้องจัด ให้ม ีก ารศึก ษาวิเคราะห์ผ ลดีและผลเสียให้ค รบถ้วน กำหนด
ขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส ภารกิจ ใดจะมีผ ลกระทบต่อ ประชาขน ต้อ งดำเนิน การรับ ฟัง ความคิด เห็น
ของประซาขน หรือขี้แจงทำความเข้าใจ
๔) ต้อ งคอยรับ ฟัง ความคิด เห็น และความพึง พอใจชองสัง คม โดยรวมและประชาชน
ผู้รับบริการ
๔) ในกรณีท ี่เกิด ปัญ หาและอุป สรรคจากการดำเนิน การ ให้ส ่ว นราชการดำเนิน การ แก่ไช
ปัญ หาและอุป สรรคนั้น โดยเร็ว กรณีป ัญ หาเกิด จากส่ว นราชการอื่น ให้ส ่ว นราชการแจ้ง ให้ส ่ว นราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการแก่ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย
(๖) การบริห ารราชการอย่างมีป ระสิท ธิภ าพและเกิดความคุ้ม ค่าในเซิงภารกิจของรัฐ (หมวด ๔)
ส่วนราชการต้องดำเนินการ ดังนี้ (มาตรา ๒๐)
๑) กำหนดเป้าหมาย
๒) แผนการทำงาน
๓) ระยะเวลาแล้วเสร็จชองงานหรือโครงการ
๔) งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ
๔) ต้องเผยแพร่ให้ข ้าราชการและประขาขนทราบทั่วกัน ด้วย
๑.๑๑ ระเปยบ...
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๑.๑๑ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗
(๑) มีผลใช้บังคับ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ มีผลใข้บังคับ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๔๙
(๒) ข้อ ๔ กำหนดว่า ในกรณีที่ อปท.ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้ขอทำความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนการปฏิบัติ (โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราขการจังหวัด)
(๓) การรับเงิน
๑) เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธี้ ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ๆทั้งสิ้น
๒) การรับเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
๓) เมือ รับ เงิน แล้ว ให้บ ัน ทึก ในสมุด เงิน สดภายในวัน ที่ร ับ เงิน หากรับ เงิน ภายหลัง บิด บัญ ชี
ให้บันทึกรับในวันนั้นเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย
๔) ข้อ ๗ เงินที่ได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ้ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ เว้นแต่
- มีระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- จัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราว
- เงินรายได้ที่ อปท. จัดหาเป็น ครั้งคราวถ้าไม่ได้ก ำหนดไว้เป็น อย่างอื่น หากมีเงิน
เหลือ จ่าย หรือ หมดความจำเป็นให้น่าส่งเป็นรายได้ของ อปท.
(๔) การจ่ายเงิน
๑) การจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหนี้ห รือ ผู้ม ีส ิท ธิท ุก รายการต้อ งมีห ลัก ฐานการจ่าย
๒) การจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหนี้ห รือผู้มีส ิท ธิให้จ่ายเป็น เช็ค หรือจัด ทำใบถอนเงิน ฝากธนาคาร
เพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงิน
๓) การเขีย นเช็ค สั่ง จ่ายหัว หน้าหน่ว ยงานคลัง กรณีท ี่ม ีก ารจ่า ยเงิน ที่มี'วงเงินตํ่าก'ว,าสอง
พันบาท เซ่น ค่าใช้จ่ายที่เป็น ค่านั้าค่าไฟ เป็นต้น
(๔) เงินสะสม
๑) ทุก สิ้น ปีเมื่อบิด บัญ ชีรายรับ รายจ่า ย แล้ว ให้กันเงินสะสม ไว้ ๒๔ 96 เพื่อเป็น ทุน
สำรองเงินสะสม (ข้อ ๘๗)
๒) อปท.สามารถใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ ดังนี้
๑. กรณีท ี่ย อดเงิน สะสม มีเหลือ ไม่เพีย งพอต่อ การบริห าร ต้อ งขอความเห็น ขอบจาก
สภาท้องถิ่นและขออนุมัติจาก ผวจ.
๒.ปีใ ดมีย อดเงิน ทุน สำรองเงิน สะสมเกิน ร้อ ยละ๒๔ ของงบประมาณประจำปีน ั้น
สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไข ข้อ ๘๙
๓) ข้อ ๘๘ งบประมาณประจำปีมีผลบังคับใช้แล้ว ในระยะ ๓ เดือนแรกรายได้ยังไม,ได้เข้า
มาหรือมีไม่เพียงพอ
- สามารถเบิก จ่า ยได้ท ุก หมวด ทุก รายการ โดยเบิก จ่า ยล่ว งลํ้า เงิน สะสมได้ และ
บันทึกบัญชีเป็นค,าใข้จ่ายปกติ
(หากเลยระยะเวลา ๓ เดือ นแรกของปีง บประมาณแล้ว รายได้ ยังไม่เข้าหรือมีไม่
เพียงพอให้ อปท.ปฏิบัติตาม นส.มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙ ลว.๘ ม.ค.๔๒ เรื่อง การทดรองจ่ายเงินสะสม)
- กรณีท ี่เป็น รายจ่า ยที,จ่า ยจากเงิน อุด หนุน ที่ร ัฐ บาลระบุว ัต ถุป ระสงค์ ได้ร ับ แจ้งยอด
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้รับโอนเงิน ให้ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปก่อน(ยกเว้นงบลงทุน)
๔) การจ่า ย...
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๔) การจ่ายขาดเงิน สะสม ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยให้ระบุวัตถุป ระสงค!นการใฃ้
จ่ายเงิน ให้ซัดเจน และคำนึงถึงประโยขน์ของประขาซนและท้องถิ่นที,จะได้รับ (ข้อ ๘๙ ) ดังต่อไปนี้
- เฉพาะกิจ การที'อยู่ใ นอำนาจหน้า ที่ข อง อปท. ที,เป็น กิจ การที,ประขาซนได้ร ับ
ประโยซน่โ ดยตรง เพื่อ แกิไ ฃปีญ หาความเดือ ดร้อ นของประซาซน หรือ ท้อ งถิ่น ที,ซาดโอกาสทีจ ะได้ร ับ
การพัฒนา เกี่ยวกับ
* ด้านการบริการซุมซนและสังคมของประชาซนในพื้นที่
* กิจการที่เป็น การเพิ่มพูน รายได้ข อง อปท.
* กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประขาซน ทั้งนี้ ต้อง อยู่ในแผนพัฒนาของ อปท.
* ซึ่ง หากเป็น โครงการเพื่อ การลงทุน เข่น ค่า ก่อ สร้า งอาคาร หรือ ซื้อ ที่ด ิน หรือ
โครงการที่ใข้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พ ิจ ารณาดำเนิน การ
๑.ตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีห รือ งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม หรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายก่อ นเป็น ลำดับ แรก
๒.กรณีต ั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณแล้วไม,เพีย งพอก็อ าจ ใข้จ ่า ยจาก
เงินสะสมมาสมทบได้
๓. หาก อปท. เห็น ว่า โครงการด้ง กล่า ว มีค วาม จำเป็น เร่ง ด่ว นในการบำบัด
ความเดือ ดร้อ น ฃฃองประซาซนหรือการบริก ารขุม ขนและสังคมของประขาซน ในพื้นที่ และไม่อาจรอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีถัดไปได้ ก็อาจใข้จ่ายจากเงิน สะสมได้
- ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.แต่ล ะประเภทตามระเบียบแล้ว
- ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปีถัดไป
- หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเงินสะสมจำนวนด้งกล่าวนั้นต้องพับ ไป
๔) ข้อ ๙๐ งบประมาณประกาศใช้บ ัง คับ แล้ว มีง บประมาณไม่เพีย งพอหรือ ไม่ไ ด้ต ั้ง
งบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้จ่ายขาดเงิน สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น กรณีด้งนี้
- รับ โอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน (ไม่รวมบรรจุใหม่)
- เบิก เงิน ให้ผ ู้บ ริห ารท้อ งถิ่น ฯ พนัก งานท้องถิ่น (รวมลูก จ้า งด้ว ย) ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
กม.ว่าด้วยการจัด ตั้ง อปท. ในระหว่างปีงบประมาณ
๒. สรุปแนวคิด หลักการ องค์ความเล่าหรับการนำไปพัฒนาท้องถิ่นสำหรับนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ การบริห ารแบบ ? 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 เมื่อ เขาจบการศึก ษาอายุได้ ๑๙ ปี เขาได้
เข้าทำงานที่บริษัทเหมืองแร่ซื่อ 0๐๓1ว3^016 0เ6 0๐๓ ๓ 6ก!เ7*^0นโ0เา3๓ ช63น-อ60326พ่แ 6 ไดืไต,เด้าสู่
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้อำนวยการในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๘๘-๑๙๑๘ เขาได้เขียนหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.
๑๙๑๖ ซื่อ ฬ ค เก !รปลป๐ก เกปน5ปา6แ6 61 36ก6โ3๒ หรือ หลักการบริหารอุตสาหกรรม
(๒) เฮบรี่ ฟาโยล (แ 6 ทโเ 1=3/๐0 ได้สรุปเป็นทฤษฎีว่า หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใข้คน
จำนวนมากๆ ในการทำงานแล้ว ละก็ห ัว ใจของการบริห ารจัด การเพื่อ ให้ง านสำเร็จ ตามเบิา หมายนั้น มี
องค์ประกอบด้วยถัน ๔ ปีจจัย เรียกว่า ก(ว(ะ(X มีด้งนี้
๑) การวางแผน...

๑) การวางแผน (กเลททเทฐ) : การวางแผน
การกำหนดแผนปฏิบ ัต ิก ารหรือ วิถ ีท างที่จ ะปฏิบ ัต ิง านไว้ต ั้ง แต่ต ้น จนจน ให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการ เบ็เนแนวทางที่วางไว้สำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งการวางแผนนี้จ ะเกิด ขึ้น จากวัส ัย ทัศ น์
บวกกับ จิน ตนาการในการบริห ารจัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็น แผนปฏิบ ัต ิก ารการ
ทำงานและเปาหมายที่จะต้อ งบรรลุส ู่ค วามสำเร็จ
๒) การจัด องค์ก าร (0โฐ3ก 12เทฐ) : การจัดองค์กร
การกำหนดตำแหน่ง งาน ภาระ หน้า ที่ ความรับ ผิด ชอบ ตลอดจนจำนวนคน ให้
ครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจัดลำดับ
การบริห ารและสั่งการด้วย หากองค์ก รมีก ารจัด การองค์ก รที่เป็น ระบบระเบียบ แบ่งงานชัด เจน ไม่ทับซ้อน
มีหน้าที่ครบ มี'ปริมาณคนพอกับที่ต้องการ ก็ย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสำเร็จที่สูง
๓) การบังคับบัญ ชาหรือการสั่งการ ((1๐กกกกลกปเทฐ) : การบังคับบัญ ชาสั่งการ
การจัด องค์ก รตลอดจนจัด โครงสร้า งการทำงานนั้น จะทำให้เราเห็น สายบัง คับ บัญ ชาที่
ชัด เจน เห็น สำคับ ความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่ง การ เพราะการทำงานหมู่ม ากจำเป็น ต้อ งมี
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเพื่อ ให้ก ารทำงานดำเนิน ไปได้อ ย่างราบรื่น มีค นคอยควบคุม สั่งการ ดูภ าพรวม ตลอดจน
สอดส่องบีญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ฃ้อดีในการมีอ ำนาจสั่งการอีก อย่างก็ค ือ ช่วยให้เกิด การตัด สิน ใจ
อย่างทันท่วงที ผู้ที่มีอำนาจการตัดสิน ใจจะต้อ งสามารถวิเคราะห์ส ิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และตัดสินใจได้
เฉียบชาด ว่องไว ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วย และผู้บ ังคับ บัญ ชาที่ด ียังสามารถที่
จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เช้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ รวมถึงอยู่ช้างๆ ในยามที่เกิดวิกฤติ
๔) การประสานงาน (0)01X1๒ลปกฐ) : การประสานงาน
หมายถึง ภาระหน้า ที่ใ นการเชื่อ มโยงงานตลอดจนการปฏิบ ัต ิก ารทุก อย่า งรวมไปถึง
กำลังคนที่หน่วยให้ทำงานเช้ากันให้ได้ กำกับให้มุ่งไปสู่เปาหมายเดียวกัน อำนวยให้เกิด การทำงานที,ราบรื่น
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่วางไว้ ทุก อย่างหากขาดการประสานงานที่ด ีก ็อ าจทำให้เกิด ความล้ม เหลวได้ เมื่อ
มีการแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการทำงานที่
ดีท ี่ส ุด นั้น มีค วามจำเป็น อย่างยิ่ง เพราะแต่ล ะส่ว นต้อ งทำงานสอดประสานกัน เพื่อ ผลสำเร็จ เดีย วกัน บั่น เอง
การประสานงานที,ดีน ั้น จำเป็น จะต้อ งมีใ นทุก ระดับ ตั้ง แต่ร ะดับ บุค คลต่อ บุค คล หัว หน้า งานต่อ ลูก น้อ ง
แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน
๔) การควบคุม (0 วก1:โ๐พ กฐ) : การควบคุม
การควบคุม ในที่น ี้ห มายถึงการกำกับ ตลอดจนบริห ารจัด การทุก อย่างให้ส ำเร็จ ลุล ่ว งไป
ตามแผนที่ว างไว้ ประครองการดำเนิน งานให้เป็น ไปตามกรอบที,กำหนด ทั้ง ในเรือ งของกรอบเวลา
มาตรฐานการปฏิบ ัต ิก าร ขั้น ตอนการทำงาน ไปจนถึง การประสานงานทุก ฝ่า ยให้เกิด ความราบรื่น การ
ควบคุม นี้ย ัง รวมไปถึง การบริห ารที,ไ มใช่ท รัพ ยากรบุค คลอีก ด้ว ย แต่ร วมถึง ทรัพ ยากรที,เป็น วัต ถุด ิบ
เครื่อ งจัก ร ผลผลิต ที,ไ ด้ ตลอดจนงบประมาณ ในการดำเนิน งานทั้ง หมดด้ว ย เฟือ ให้ก ารทำงานมี
ประสิทธิภาพที่สุด
(๓) การนำไปใช้
ทฤษฎีการบริหารของ 1=37๐1 ยอมรับองค์กรที่เป็นทางการ โดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งงานกัน
ทำ (5เว6๐เล1เ23ป๐ท) และเน้น ถึงความสำคัญ ที่ว่าอำนาจหน้าที่และความรับ ผิดชอบต้องเท่ากัน โดย 1=37๐1
ระบุเปาหมายที่ส ำคัญ ชององค์ก าร คือ ความเป็น ระเบีย บ ความมั่น คง ความคิด ริเริ่ม และความสามัค คี
นัก ทฤษฎีก ารบริห ารจะต้อ งเป็น นัก ปฏิบ ัต ิอ ย่างแท้จ ริง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ นัก ทฤษฎีระบบองค์การขนาด
ใหญ่แล้ว สิ่งที่พวกเขาสนใจและให้ความสำคัญ คือ หลักการและแนวคิดสำหรับ การประสบความสำเร็จของ
องค์การซึ่งเป็นทางการ
(๔) การนำไปใช้...

-๒๕-

(๔) การนำไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการบริหารงาน ๔ ขั้นตอน คือ
๑) การวางแผน (ศ.ลกกเกรู) หมายถึง การศึกษางานในอนาคต เละการจัดการวางแผนเพื่อปฏิบัติ
๒) การจัด การองค์ก าร ((วโรูล ก 12เก รู) หมายถึง การรวบรวมวัส ดุเครื่อ งมือ และกำลังคนเล้ว
จัดแบ่งงาน ทั้งวัสดุและกำลังคนออกไปตามหน้าที่ของงาน
๓) การบังคับบัญ ชา (0๐๓ ๓ ลก๐แกรู) หมายถึง การสั่งการให้บุดคลในหน่วยงานปฏิบัติงานได้
อย่างมีป ระสิท ธิภาพตรงเป้ห มายของงาน
๔) การประสานงาน (0๐โปเกปกรู) หมายถึง การประสานกิจการทุก อย่างให้ดำเนิน ไปได้อ ย่าง
ประสานสัมพันธ์กันใดยตลอด
๔) การควบคุม (0๐ก!:โ๐พกรู) หมายถึง การบัง คับ ให้ง านทุก อย่า งดำเนิน ไปตามกฎเกณฑ์
ระเบียบเบบแผน หรือตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้
(๔) ข้อดีและข้อเสียของ ศว000

ข้อดีของ ศว000

ข้อเสียของ ศว000

องค์ก ารมีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้น จากที่ม ีก ารปรับ ปรุง มุ่ง เน้น ผู้ป ฏิบ ัต ิง าบในระดับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเป็น ส่ว น
ใหญ่
กระบวนการบริหาร
องค์ก ารมีป ระสิท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้น จากที่ม ีก ารปรับ ปรุง
กระบวนการบริหาร
สามารถนำมาใช้ในการบริห ารงานวิช าการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ ?อ 0 /^ วงจรการควบคุม คุณ ภาพ
(๑) หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา
โ,0 07\ หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: อ๐๓เกรู 0 7 0 ๒) หรือวงจรชูฮาร์ต (5เา6 ผเาลโ!:
0 7 ๐๒) คือ วงจรการควบคุม คุณ ภาพ
ความหมายของ ? อ07\ ? อ07\ คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท
(ผลแ6โ รเา๐พ!าลโ!:) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
เมื่อ เอดวาร์ด เดมมื่ง ( ผ .ผ ผ ล โ ๐เร อ๐๓!กรู) ปรมาจารย์ด้านการบริห ารคุณ ภาพเผยแพรให้เป็น เครื่อ งมือ
สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาป้ญหาอุปสรรคใน
แต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกซื่อว่า “วงจรเต็ม มิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิด
ในการใช้วงจร ?007\ นั้นสามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่ว
โลก ?007\ เป็นอักษรนำของศัพท์ภาษาอังกฤษ ๔ คำคือ
๑) ? (ลก (วางแผน) ศเฮเก หมายถึง การวางแผนการดำเนิน งานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง
การกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒ นาสิ่งใหม่ๆ การแก้ป ญ
้ หาที่เกิด ขึ้น จาก
การปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัต ถุป ระสงค์ของการดำเนิน งาน ศลก การจัด
อัน ดับ ความสำคัญ ของ เป้า หมาย กำหนดการดำเนิน งาน กำหนดระยะเวลาการดำเนิน งาน กำหนด
ผู้ร ับ ผิดขอบหรือผู้ดำเนิน การและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขีย นแผนดังกล่าวอาจปรับ เปลี่ย นได้ต าม
ความเหมาะสมของลัก ษณะ การดำเนิน งาน การวางแผนยัง ช่ว ยให้เราสามารถคาดการณ์ส ิ่ง ที'เกิด ขึ้น ใน
อนาคต และช่ว ยลดความสูญ เสียต่างๆที่อาจเกิด ขึ้น ได้
๒) 0 ๐ (ปฏิบ ัต ิต ามแผน) 0 ๐ หมายถึง การดำเนิน การตามแผน อาจประกอบด้ว ย การมี
โครงสร้างรองรับ การดำเนิน การ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซึ่งคณะเราก็ม ีก ารจัด ตั้งไว้อ ยู่
แล้ว จะต้องมีวิธีก ารดำเนิน การ
๓) 01า๐๐!๐..

-๒๖-

๓) (ะเาอ0เ5 (ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิต ามแผน)

60^ หมายถึง การประเมิน แผน อาจ

ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนิน การ การประเมิน ขั้น ตอนการดำเนิน งาน และการ
ประเมิน ผลของ การดำเนิน งานตามแผนที่ไ ด้ต ั้ง ไว้ โดยในการประเมิน ดัง กล,าวสามารถทำได้เอง โดย
คณะกรรมการที่ร ับ ผิด ขอบแผนการดำเนิน งานนั้น ๆ ซึ่ง เป็น ลัก ษณะของการประเมิน ตนเอง โดยไม่
จำเป็น ต้อ งตั้ง คณะกรรมการ อีก ขุด มาประเมิน แผน หรือ ไม่จ ำเป็น ต้อ งคิด เครื่อ งมือ หรือ แบบประเมิน ที่
ยุ่งยากซับซ้อน
๔) /\ช: (ปรับปรุงแก้ไข) /\ช หมายถึง การน่าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การ
น่าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามืโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒ นาสิ่งที่
ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการในปีต่อไป
(๒) ประโยชน์ของ กอ(ะ/\
๓.เพื่อปรับปรุง
๒.เพื่อแก้ไขป้ญ หา
๑.เพื่อป้องกัน
การนำวงจร กอ(ะ/\ ไปใช้ ทำให้ผู้ ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ กอ(ะ/\ เพื่อการปรับปรุงคือ ไม่ต้อง
ปฏิบ ัต ิม ีก ารวางแผน การวางแผน สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ รอให้เกิด ป้ญ หา แต่เราต้อ งเสาะ
แสวงหาสิ่ง ต่า งๆ หรือ วิธ ีก ารที่ด ี
ที่ดีช่วยป้องกันป้ญ หาที่ไม่ควรเกิด ไม่ประหยัด เราควร แก้ป้ญหา
กว่าเดิมอยู่เสมอเพื่อยกระดับคุณภาพ
ช่ว ยลดความสับ สนในการทำงาน
ชีว ิต และสัง คม เมื่อ เราคิด ว่า จะ
ลดการใช้ท รัพ ยากรมากหรือ น้อ ย
ปรับปรุงอะไรก็ให้ใช้วงจร กออ/\
เกิน ความพอดีล ดความสูญ เสีย ใน
เป็น ขั้น ตอนในการปรับ ปรุง ข้อ
รูปแบบต่างๆ
การทำงานที่ม กื ารตรวจสอบเป็น การใช้ กอ(ะ/\ เพื่อ การแก้ป ้ญ หา สำคัญ ต้องเริ่ม กอ(ะ/\ ที่ตัวเอง
ระยะ ทำให้ก ารปฏิบ ัต ิงานมีความ ด้ว ยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ ก่อนมุ่งไปทีค่ นอื่น
รัดกุมขึ้น และแก้ไขป้ญหาได้อย่าง เป็น ปิญ หา เมื่อ หาป้ญ หาได้ ก็
นำมาวางแผนเพื่อ ดำเนิน การตาม
รวดเร็วก่อนจะลุกลาม
วงจร กอ(ะ/\ ต่อไป
การตรวจสอบที่น ์าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุง ทำให้ป้ญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
ไม่เกิด ซํ้าหรือ ลดความรุน แรงของ
ป ้ญ ห า ถ ือ เป ็น ก า ร นำความ
ผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
๒.๓ แนวคิด

รผ 0 7 /\ ก3(7515

(๑) หลักการ
หลักการสำคัญ ของ รพ อ ! ก็ค ือ การวิเคราะห์โ ดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ
สภาพการณ์ภ ายในและสภาพการณ์ภ ายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ รพ อ ! จึง เรีย กได้ว ่า เป็น การวิเคราะห์
สภาพการณ์ (รเณลบเวก ลกล17515) ซึ่ง เป็น การวิเคราะห์จ ุด แข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ต นเอง (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุป สรรค การวิเคราะห์ป ิจ จัย ต่า ง ๆ ทั้ง ภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบ1ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท ี่มืต่อ
องค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมือยู, ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยขน่
อย่างมากต่อ การกำหนดวิส ัย ทัศ น์ การกำหนดกลยุท ธ์แ ละการดำเนิน ตามกลยุท ธ์ข ององค์ก รระดับ องค์ก รที่
เหมาะสมต่อไป
(๒) ประโยชน์...

-๒๗-

(๒) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ รพ 0 7
วิเคราะห์ รพ อ'7 เป็น การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อ มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์ก ร ซึ่ง
ปัจ จัย เหล่า นี้แ ต่ล ะอย่างจะซ่วยให้เข้าใจได้ว ่ามีอ ิท ธิพ ลต่อ ผลการดำเนิน งานขององค์ก รอย่างไร จุดแข็งของ
องค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเปัาหมายในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น
คุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาส
เพื่อ การบรรลุเป้าหมายองค์ก รในทางกลับ กัน อุป สรรคทางสภาพแวดล้อ มจะเป็น สถานการณ์ท ี่ข ัด ขวางการ
บรรลุเป้าหมายขององค์ก ร ผลจากการวิเคราะห์ รพ 0 7 นี้จะใช้เป็น แนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การ
กำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
(๓) ขั้นตอน / วิธีการดำเนินการทำ รพ 0 7 /\กล1/515
๑) การประเมิน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมิน สภาพแวดล้อ มภายในองค์ก ร จะเกี่ย วกับ การวิเ คราะห ์แ ละพ ิจ ารณ า
ทรัพ ยากรและความสามารถภายในองค์ก ร ทุก ๆ ด้าน เพื่อ ที่จ ะระบุจ ุด แข็ง และจุด อ่อ นขององค์ก ร
แหล่งที,มาเบื้อ งต้น ของข้อ มูล เพื่อ การประเมิน สภาพแวดล้อ มภายใน คือ ระบบข้อ มูล เพื่อ การบริห ารที่
ครอบคลุม ทุก ต้า น ทั้ง ในต้า นโครงสร้าง ระบบ ระเบีย บ วิธ ีป ฏิบ ัต ิง าน บรรยากาศในการทำงานและ
ทรัพ ยากรในการบริห าร (คน เงิน วัสดุ การจัด การ) รวมถึง การพิจ ารณาผลการดำเนิน งานที่ผ ่า นมาของ
องค์ก รเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุท ธ์ก่อ นหน้านี้ด้วย
- จุดแข็งขององค์กร (5-51โ6ท57ห5) เป็น การวิเคราะห์ป ัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท ี่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนำมาใช้ใน
การพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร (พ-พ 6ลก65565) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภ ายในจากมุม มอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจ จัย ภายในองค์ก รที่เป็น จุด ด้อ ย ข้อ เสีย เปรีย บ
ขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยขน์ต่อองค์กร
๒) การประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้ก ารประเมิน สภาพแวดล้อ มภายนอกองค์ก รนั้น สามารถด้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับ การดำเนิน งานขององค์ก ร เซ่น อัต ราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ 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|ว๐ โ1นก1ป65) เป็น การวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใดที่สามารถล่งผลกระทบประโยขน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับมหา
ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (7-71าโ631ร) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัย
ใดที่สามารถล่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร
จำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบด้งกล่าวได้

๓) ระบุสถาน...

-๒๘-

๓) ระบุ?(ถานการณ์จากการประเมิน สภาพแวดล้อ ม
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ป ัจ จัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมิน สภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อน
ภายในมาเปรีย บเทีย บกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อ ดูว ่า องค์ก ร กำลังเผชิญ สถานการณ์เข่น ใดและ
ภายใต้สถานการณ์ เข่นนั้น องค์กรควรจะทำอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ รพ(ว'I ดังกล่าวนี้ องค์กร จะ
อยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบดังนี้
- สถานการณ์ท ี่ ๑ (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น ี้เป็น สถานการณ์ท ี่พ ื่งปรารถนาที่ส ุด
เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (ลรูฐโ655เห6 ร1:โล1:ล5ณ์ เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใข้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
- สถานการณ์ท ี่ ๒ (จุดอ่อน-ภัยอุป สรรค) สถานการณ์น ี้เป็น สถานการณ์ท ี่เลวร้ายที่ส ุด
เนื่อ งจากองค์ก รกำลัง เผชิญ อยู่ก ับ อุป สรรคจากภายนอกและมีป ัญ หาจุด อ่อ นภายในหลายประการ ดังนั้น
ทางเลือกที่ดึที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (ปอเคัก5^6 ร1:โล1:6^) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัย
อุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทำให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
- สถานการณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่ง ขัน อยู่ห ลายประการ แต่ต ิด ขัด อยู่ต รงที่ม ีป ัญ หาอุป สรรคที่เป็น จุด อ่อ นอยู่ หลายอย่า งเข่น กัน ดังนั้น
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (1:นโกลโ๐นกป-๐โเ6ก16ป รบโล1:637) เพื่อจัดหรือแกไชจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้
พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้
- สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้อ อำนวยต่อ การดำเนิน งาน แต่ต ัว องค์ก รมีข ้อ ได้เปรีย บที่เป็น จุด แข็ง หลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็ส ามารถที่จะเลือ กกลยุท ธ์ก ารแตกตัว หรือ ชยายขอบข่ายกิจ การ
(ป!ห6โ5เป0ลป๐ท ร1:โลเพื่อ ใช้ป ระโยชน์จ ากจุด แข็งที่ม ีส ร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน
(๔) ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ รพ0 7 มีดังนี้
๑) ควรวิเคราะห์แ ยกแยะควรทำอย่า งลึก ซึ้ง เพื่อ ให้ไ ด้ป ัจ จัย ที่ม ีค วามสำคัญ จริง ๆ เป็น
สาเหตุห ลัก ๆ ของปัญ หาที,แท้จ ริง กล่า วคือ เป็น ปัจ จัย ที่ม ีป ระโยชน์ใ นการนำไปกำหนดเป็น นโยบาย
ตลอดจนสามารถนำไปกำหนดกลยุท ธ์ ที'จะทำให้อ งค์ก าร/ชุม ขนบรรลุเปัาหมายที่เป็น ผลลัพ ธ์ช ั้น สุด ท้า ย
(โอรนแ) ได้จริง
๒) การกำหนดปัจ จัยต่าง ๆ ไม่ค วรกำหนดของเขตของความหมายของปัจ จัยต่าง ๆ ไม,ว่าจะ
เป็น จุดอ่อน (พ) หรือ จุดแข็ง (ร) หรือ โอกาส (0) หรือ อุปสรรค (7) ให้ม ีค วามหมายคาบเกี่ยวกัน จำเป็น
อย่างยิ่งที่จ ะต้อ งตัด สิน ใจ และชี้ช ัด ว่าปัจ จัย ที่ก ำหนดขึ้น มานั้น เป็น ปัจ จัย ในกลุ่ม ใด ทั้ง นี้เพราะปัจ จัย ที่อ ยู่
ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะนำไปกำหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป
(๔) ข้อดี - ข้อเสีย ของการทำ รพ0 7 /\กลบุโรเร

ข้อดี
การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง
การกำหนดความสำคัญก่อนหลังของเหตุการณ์

ข้อเสีย
โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลที่นำมาใช้
วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจใน
ความรู้พื้นฐานของเทคนิค รพ 0 7 ของผู้วิเคราะห์
ต้องทบทวน รพ 0 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 ๒.ท้องถิ่นของตนเองมีจุดด้อยที่เกิดจาก
ท้องถิ่นซึ่งหมายรวมถึงทั้งเขตหมู่บ้าน ตำบล
และขุมซนสำหรับเทศบาลว่ามีจุดแข็งอย่างไร
ในท้องถิ่นของตนเองมีจุดเด่นในเรื่องอะไร
สภาพพื้นที่ทำให้เกิดจุดเด่นหรือไม่ ประซาซน
ในท้องถิ่นมีจุดเด่นอย่างไร

ท้องถิ่นอย่างไร จุดด้อยเกิดขึ้นเพราะสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ความแข็)นมาทางประวัติศาสตร์
หรือไม่หรือเป็นเพราะว่าเกิดจากผู้บรืหาร
ท้องถิ่นและข้าราฃการท้องถิ่นทำให้เกิด

๒.๔ หลักธรรมาภิบ าลการบริห ารจัดการที่ดี (0๐๐ฝ 6(^/6 โทลก06)
(๑) สาระสำคัญ
๑) ธรรมาภิบาล หรือ การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือศัพ ท์บ ัญ ญัต ิราขบัณ ฑิต ยสถานว่า
วิธีการปกครองที่ดี (6๐001 6 ^ 6 โกลก06) ธรรมาภิบ าลเป็น คำซึ่งมีค วามหมายไม,แน่ไม1นอน ในการพัฒ นา
ระหว่า งประเทศกล่า วว่า เป็น วิธ ีก ารดำเนิน กิจ การบ้า นเมือ งและ บริห ารทรัพ ยากรบ้า นเมือ ง ในทางที่
รับประกันว่าสิทธิมนุษยฃนจะบังเกิดผล ธรรมาภิบาลใช้กับองค์กรใดก็ได้อาทิ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน
การปกครองระดับท้องถิ่นระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม
๒) ธรรมาภิบ าลเป็น เรื่อ งการวางโครงสร้า ง วางกลไกให้เกิด ประสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล
ในขณะที่อ ีก ด้านหนึ่ง คือ เรื่อ งตัว บุค คล เป็น เรื่อ งคุณ ธรรม จริย ธรรมธรรมาภิบ าลเป็น การวางระบบวาง
โครงสร้างเพื่อ ควบคุม ให้ค นประพฤติป ฏิบ ัต ิ แต่จ ริย ธรรมจะลึก กว่านั้น โดยมีก ารปลูก ฝังจิต สำนึก ต้องไม่
ทุจริต ไม่ประพฤติมิซอบ
๓) ธรรมาภิบ าลเป็น เรื่องของหน่วยงาน และ บุคคล โดยให้หน่วยงานใส่ใจเรื่องธรรมาภิบาล
ให้มากขึ้นให้อยู่ในสายเลือด ต้องทำให์ได้ต้องลงทุนและต้องเริ่มทำ
(๒) หลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๑)พระราซบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราซการแผ่น ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ ที่ได้ม ีก ารเติม
สาระสำคัญ เรื่อ งธรรมาภิบ าล หลัก ประสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ลต่า งๆ เข้าไปไว้เป็น ความในมาตรา ๓/ ๑ ใน
พระราชบัญ ญัต ิด ังกล่าวซึ่งเจตนารมณ์ คือ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาขน...” อาจจะกล่าวได้ว่า
ธรรมาภิบ าลเป็น การเจริญ รอยตาม พระปฐมบรมราซโองการ “เราจะครองแผ่น ดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาซนซาวสยาม”
๒) ธรรมาภิบ าลเป็น ทำงานอย่า งมีค ุณ ภาพ ให้ป ระซาซนมีค วามพึงพอใจ การบริห ารต้อ งมี
การตรวจสอบไดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ ให้มีความยุติธรรมและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประซาขน
๓) ธรรมาภิบ าลเป็น แนวทางในการจัด ระเบีย บให้ภ าครัฐ ภาคธุร กิจ เอกขน และภาค
ประซาขนทั้ง ฝ่า ยวิฃ าการ ฝ่า ยปฏิบ ัต ิก าร ฝ่า ยราซการ และฝ่า ยธุร กิจ สามารถอยู่ร ่ว มกัน อย่า งสงบสุข มี
ความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลัง ก่อ ให้เกิด การพัฒ นาอย่างยั่งยืน
๔) เป็น ส่ว นเสริม ...

-๓๐-

๔) เป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ป ระเทศเพื่อบรรเทา ป้องกัน หรือแก่ไข
เยีย วยาภาวะวิก ฤติภ ยัน ตรายที่อ าจจะมีม าในอนาคต
๔) การรักษาสิทธิประโยฃน์ฃองส่วนรวม
๖) การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม
๗) การใส่ใจปิญ หาสาธารณะของบ้านเมือง
๘) กระตือรือร้นในการแก้ปิญหาตระหนักในสิทธิและหน้าที่
๙) ความสำนึกในความรับผิดขอบต่อสังคม
๑๐) การใส,ใ จป้ญ หาหารบริห ารจัด การ การกระตือ รือ ร้น ในการแก้ป ัญ หาตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็น ที่แตกต่าง
๑๑) ความกล้าที่จะยอมรับ ผลจากการกระทำของตนเอง
๑๒) บุคคลที่เป็น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรัก ษาผลประโยซน่ส ่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บ ริก ารแก่ป ระซาซนสร้างระบบ
การรับ ฟ้งความคิด เห็น และเคารพความคิด เห็น ที่แตกต่างกัน
๑๓) ความยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
(๓) ความเป็นมาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย
๑) ประเทศไทยประสบปัญ หาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐
๒) ฃอถู้ยืม เงิน มาบรรเทาภาวะปัญ หา จากกองทุน การเงิน ระหว่างประเทศ (แฬโ)
๓) รัฐบาลไทย ต้องให้คำมั่นว่าจะต้องสร้าง “(30๐01 (3๐ห6โกลก06” ขึ้นในภาครัฐ
๔) คณะรัฐมนตรี เห็นขอบให้สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๔) ออกเป็น ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ สร้างระบบบริห ารกิจ การบ้านเมือ งและ
สังคมที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๒
๖) ออกพระราฃกฤษฎีก าว่าด้วยการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ด ี พ.ศ. ๒๔๔๖
๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริห าร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๔๔๐ เพื่อให้กระบวนการสร้าง
ระบบบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งและสัง คมที,ดี เกิด ผลอย่า งจริง จัง คณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ืม ติใ ห้ค วามเห็น ขอบ
ระเบีย บสำนัก นายกรัฐ มนตรีว ่า ด้ว ยการสร้า งระบบ บริห ารกิจ การบ้า นเมือ งและสัง คมที่ด ี เมือ วัน ที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๔๔๒
(๔) องค์ประกอบของหลักธรรมภิบาล
๑) หลักนิติธรรม (โ!น๒ ๐โ แลผร) ประกอบด้วย ๗
- หลัก การแบ่งแยกอำนาจ
- หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
- หลัก ความรับ ผิด ขอบด้ว ยกฎหมายของฝายตุล าการและฝ่ายปกครอง
- ความขอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา มีประสิทธิภาพ
- หลักความเป็น อิสระของผู้พ ิพ ากษา
- หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มืกฎหมาย”
- หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
๒) หลักคุณธรรม ([ฬ0โลแ*7/ผเา1๐ร) หลักการสำคัญ ด้านคุณ ธรรม
- ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น
- ปลอดจากการทำผิด กฎหมาย ระเบียบ และ วินัย
- ปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิช าฃีพ ค่านิยม และจรรยาบรรณ
- น้อ มนำหลัก ...

-๓๑-

- น้อมน่าหลักการคำสอนของศาสนามาประยุกต์ใช้
๓) หลักความโปร่งใส (7โลก5เวลโ6 ก07)
- ประซาซนเช้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเช้าใจง่าย
- มีกระบวนการให้ประซาซนตรวจสอบความถูกต้องอย่างซัดเจน
- ปฏิบ ัต ิตามประกาค ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ
- มีความสุจริตและบรืสุทธิ้ใจ
๔) หลักความมีส่วนร่วม (?ลโป๐ เวลป๐ก)
- เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเบีาหมาย
- เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีฃี้น
- ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณขน
- ให้สาธารณขนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานคำเนินการ
- การมีส่วนร่วมในการแก้บีญ หาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ
- การเปีดรับ พีงความคิดเห็น และมีค วามเข้าใจในเรื่องที่ สาธารณซนสนใจ
- การเปีด โอกาสให้ผ ู้ม ีส ่ว นเกี่ยวข้อ งหรือ ผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย มีส่วน ร่วมรับ รู้ ร่วมเสนอ
และร่วมตัดสินใจในบีญหาสำคัญ
- ควรมีข ้อมูลที่ผู้เข้าร่วมต้องการเพื่อใช้ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
๔) หลักความรับผิดขอบ (/แะ(ะ(วนก1:ลเว]ปบ/)
- การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดขอบต่อสังคม
- การใสใจบีญหาสาธารณะของบ้านเมือง
- กระสือรือร้นในการแก้ปีญหา
- กล้าดำเนิน การตามกฎหมายและกล้าที่จ ะยอมรับ ผลจากการกระทำของตน
- คำเนิน การให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยขน้ส่วนรวม
- การสร้างระบบการรับ ฟ้งความคิดเห็น และ เคารพความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน
๖) หลักความคุ้มค่า (0051: ^ 6 0 ^ 6 )
- บริห ารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยฃน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
- กำหนดกรอบหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การกำหนดตำแหน่ง หรือ อัต ราข้าราฃการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างให้พอเหมาะกับงานในหน้าที่ความรับผิดขอบ
- ใข้ท รัพ ยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สร้างสรรค์
- รักษาและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติให้ส มบูรณ์ยั่งยืน
๒.๔ ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
(๑) พระราซดำรัส เกี่ย วกับ แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย ง
...การพัฒ นาประเทศจำเป็น ต้อ งทำตามลำดับ ขั้น ต้อ งสร้างพื้น ฐาน คือ ความ
พอมีพ อกิน พอใช้ข องประซาซนส่ว นใหญ่เป็น เบื้อ งด้น ก่อ น โดยใช้ว ิธ ีก ารและใช้อ ุป กรณ์ท ี่ป ระหยัด
แต่ถ ูก ต้อ งตามหลัก วิซ า เมื่อ ได้พ ื้น ฐานมั่น คงพร้อ มพอควรและปฏิบ ัต ิไ ด้แ ล้ว จึง ค่อ ยสร้า งค่อ ยเสริม
ความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจ ขั้น ที่ส ูง ขึ้น โดยลำดับ ต่อ ไป หากมุ่ง แต่จ ะทุ่ม เทสร้า งความเจริญ ยก
เศรษฐกิจ ขึ้น ให้ร วดเร็ว แต่ป ระการเดีย ว โดยไม่ใ ห้แ ผนปฏิบ ัต ิก ารสัม พัน ธ์ก ับ สภาวะของประเทศและ
ของประซาซนโดยสอดคล้อ งด้ว ย ก็จ ะเกิด ความไม่ส มดุล ในเรื่อ งต่า ง ๆ ขึ้น ซึ่ง อาจกลายเป็น ความ
ยุ่ง ยากล้ม เหลวได้ใ นที่ส ุด ...
(๒) ปรัช ญ า...

(๒) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๑) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๓ ห่วง
- ห่วง ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท ี่ไ ม1น้อ ยเกิน ไปและไม่ม าก
เกินไป โดยไม่เบีย ดเบีย นตนเองและผู้อ ื่น เช่น การผลิต และการบริโ ภคที่อ ยู่ใ นระดับ พอประมาณ
- ห่วง ๒. ความมีเหตุผ ล หมายถึง การตัด สิน ใจเกี่ย วกับ ระดับ ของความพอเพีย ง
นั้น จะต้อ งเป็น ไปอย่า งมีเหตุผ ล โดยพิจ ารณาจากเหตุบ ีจ จัย ที่เ กี่ย วช้อ งตลอดจนคำนึง ถึง ผลที่ค าดว่า
จะเกิด ขึ้น จากการกระทำนั้น ๆ อย่า งรอบคอบ
- ห่วง ๓...
- ห่วง ๓. การมีภ ูม ิค ุ้ม กัน ที่ด ีใ นตัว หมายถึง การเตรีย มตัว ให้พ ร้อ มรับ ผลกระทบ
และการเปลี่ย นแปลงด้า นต่า ง ๆ ที่จ ะเกิด ขึ้น โดยคำนึง ถึง ความเป็น ไปได้ช องสถานการณ์ต ่า ง ๆ ที่
คาดว่า จะเกิด ขึ้น ในอนาคตทั้ง ใกล้แ ละไกล
๒) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ๒ เงื่อนไช
- เงื่อนไช ความรู้ ประกอบด้ว ย ความรอบรู้เกี่ย วกับ วิช าการต่า ง ที่เกี่ย วช้อ งอย่า ง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จ ะนำความรู้เหล่า นั้น มาพิจ ารณาให้เชื่อ มโยงกัน เพื่อ ประกอบการวางแผน
และความระมัด ระวัง ในขั้น ปฏิบ ัต ิ
- เงื่อนไข คุณ ธรรม ที่จ ะต้อ งเสริม สร้า งประกอบด้ว ย มีค วามตระหนัก ในคุณ ธรรม
มีค วามชื่อ สัต ย์ส ุจ ริต และมีค วามอดทน มีค วามพากเพีย ร ใช้ส ติบ ีญ ญาในการดำเนิน ชีว ิต
(๓)ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งกับ การจัด การภาครัฐ
การจัด การภาครัฐ แนวใหม่จ ะให้ค วามสำคัญ เรื่อ ง การสร้า งธรรมาภิบ าล ความเป็น
ธรรมในสัง คม การให้ค วามสำคัญ กับ บทบาทของภาคประชา สัง คมและการเสริม พลัง ประซาซน
ตลอดจนการนำแนว ทางการจัด การแบบภาคธุร กิจ มาปรับ ใช้เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
ชององค์ก ารภาครัฐ เป็น แนวคิด หลัก ในการปฏิร ูป ระบบบริห ารภาครัฐ เพื่อ ตอบสนองและปรับ ตัว ให้
สอดรับ กับ การเปลี่ย นแปลงของ สิ่ง แวดล้อ มต่า งๆ เข่น กระแส,โ ลกาภิว ัต น์ การเปิด เสรี การแช่ง ขัน
ทางธุร กิจ ที่ร ุน แรง และการเพิ่ม บทบาทชอง ภาคเอกชนและภาคประซาสัง คม
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศภายใต้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห้ง ชาติ ฉบับที่
๑๐ ได้ใ ห้ค วามสำคัญ ในการมุ่ง สู'สัง คมสัน ติส ุข อย่า งยั่ง ยืน โดยใช้ด ัช นีค วามอยู่ด ีม ีส ุฃ ดัช นีค วาม
เข้ม แข็ง ทาง เศรษฐกิจ และดัช นีก ารพัฒ นาที่ย ั่ง ยืน โดยพิจ ารณ าว่า ประเทศไทยยัง คงต้อ งเผชิญ กับ
การเปลี่ย นแปลงที,สำคัญ ทั้ง ในบริบ ททางสัง คม เศรษฐกิจ สิ่ง แวดล้อ มและกระแส โลกาภิร ัต น์
จึง ต้อ งมีก ารเตรีย มความพร้อ มของคนและระบบให้ม ีภ ูม ิค ุ้ม กัน พร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลงและผลกระทบที่
อาจเกิด ขึ้น โดยไต้อ ัญ เชิญ “ปรัช ญาเศรษฐกิจ พ อเพีย ง” มาเป็น แนวปฏิบ ัต ิใ นการพัฒ นาแบบบูร ณา
การ อย่า งเป็น องค์ร วมที่ม ี “ คนเป็น ศูน ย์ก ลางการพัฒ นา” โดยให้ค วามสำคัญ ในมิต ิต ่า งๆ ดัง นี้ ด้า น
สังคม เน้น เรื่อ งการพัฒ นาศัก ยภาพ คุณ ภาพ และการพัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรม และสร้า ง จิต สำนึก
ด้า นเศรษฐกิจ ให้ค วามสำคัญ กับ การ พัฒ นาเศรษฐกิจ แบบพอเพีย ง การพึ่ง ตนเองและการ พัฒ นา
ความ ม ั่น ค งด ้า น พ ล ัง งาน ด ้า น ท รัพ ยาก รธ รรม ช าต ิแ ล ะส ิ่ง แ วด ล ้อ ม เน ้น ก ารบ ริห ารจัด ก าร
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม และด้า นกลไกและกระบวนการ เน้น การ จัดทำ ยุท ธศาสตร์ท ี่
สามารถนำไปปฏิบ ัต ิไ ด้จ ริง อยู่บ น พื้น ฐานของการศึก ษาวิจ ัย มากขึ้น
(๔) ปรัช ญา...

-๓๓-

(๔) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งและการประยุก ต์ใ ช้ใ นช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒
หลัก การพัฒ นาประเทศที่ส ำคัญ ในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึด หลัก “ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๙-๑๑ และยึด หลัก การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ล ดความเหลื่อ มลํ้า และขับ เคลื่อ นการเจริญ เติบ โต
จากการเพิ่ม ผลิต ภาพการผลิต บนฐานการใช้ภ ูม ิป ัญ ญาและนวัต กรรม
๒.๖ การพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ
๔.๐
(๑) หลักการสำคัญ
ภาครัฐ หรือ ระบบราชการจะต้อ งทำงานโดย“ยึด หลัก ธรรมาภิบ าลเพื่อ ประโยขน์ส ุข ของ
ประชาขน” (ธ6ป:6โ ธ0ห6กาลก06, โ(ล)ว|ว16โ ตป26ทร) กล่าวคือระบบราขการท้องถิ่นไทยจะต้องปฏิรูปขนาน
ใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พื่งของประขาขนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
(๒) ฐานความคิดหลัก
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเซิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
(๓) คุณ ลัก ษณะสำคัญ ของการปฏิบ ัติงานในระบบราชการ ๔.๐ ควรต้องมีการดำเนิน การในเรื่อง
สำคัญ ๑๐ ข้อดังนี้
๑) ทำงานอย่างเปิดเผยโปร่งใสเพื่อให้บ ุคคลภายนอกและประชาซนเข้าถึงข้อมูล ได้
๒) ทำงานเซิงรุกแก้ไขปัญ หาตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างคุณ ค่า
๓) แบ่งปีน ข้อ มูล ระหว่างหน่ว ยงานเชื่อ มโยงการทำงานซึ่ง กัน อย่างเป็น เอกภาพเบ็ด เสร็จ ใน
จุด เดีย ว
๔) ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อสนับสบุนการวางแผน
ยุท ธศาสตร์และการตัดสินใจในการทำงาน
๔) ปรับ รูป แบบการทำงานให้ค ล่อ งตัว รองรับ การประสานงานแนวระนาบและในลัก ษณะ
เครือ ข่าย
๖) การเตรียมการไว้ล ่ว งหน้าตอบสนองต่อ สถานการณ์พ ัน เวลามีก ารวิเคราะห์ค วามเสี่ย งทั้ง
ในระดับองค์กรและในระดับปฏิบัติการ
๗) เปิดให้เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจไปดำเนินการแทนได้
๘) ส่งเสริม ให้เกิดนวัต กรรมความคิด ริเริ่ม และการประยุกต์ใช้องค์ค วามรู้ในการทำงานที่พ ัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
๙) บุคลากรทุกระดับพร้อมปรับ เปลี่ยนตัวเองสู่วงการที่มีความทัน สมัยและมุ่งเน้น ผลงานที่ดี
๑๐) ให้ค วามสำคัญ กับ บุค ลากรดึง ดูด บุค ลากรที,มีศ ัก ยภาพสูง พัฒ นาอย่า งเหมาะสม ตาม
บทบาทหน้าที่ส ร้างความผูก พัน สร้างแรงจูงใจมีแผนเซิงรุก รองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านบุคลากร
(๔) สาระสำคัญของ ก^/เอ/\ ๔.๐
๑) โ,!Vเอ/เ ๔.๐ คือ “เครื่อ งมือ การประเมิน ระบบการบริห ารของส่ว นราชการในเซิงบูร ณา
การเพื่อ เชื่อ มโยงยุท ธศาสตร์ข องส่ว นราชการกับ เบ็า หมายและทิศ ทางการพัฒ นาของประเทศ โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒ นาไปสู่ระบบราขการ ๔.๐”
๒) วัตถุประสงค์
- ระบบการประเมิน การพัฒ นาและยกระดับ ระบบราขการไทย๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน เกิดผลลัมฤทธึ๋ต่อภารกิจของรัฐ
- สอดคล้อ ง...

-๓๔-

- สอดคล้องกับ นโยบายและยุท ธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ
- ส่งผลกระทบที่ผลักดันการพัฒ นาในด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓) แนวคิด
- การใช้ก รอบแนวคิด เซิงบูร ณาการของ?^(ว/\มาใขในการประเมิน
- การเปลี่ย นแปลงจาก (ว่0ห๓.๐ ไปสู่ 6๐ห๔.๐
- คุณ ลักษณะขององค์กรที่ป ระสบความสำเร็จในศตวรรษที่๒๑
- การปรับ เปลี่ยนที่เกิด จาก 0เ3เ1:ลแ26ป 5๐\โ6โกเาก6 ก1 และกลไกลอื่น ๆ
๔) กรอบแนวทางการประเมิน /เ(ว/\ ๔.๐
- ระดับพื้นฐาน ๓๐๐ คะแนน (83510)
- ระดับ ก้าวหน้า๔๐๐ คะแนน (/ฟVลก06ป)
- ระดับ พัฒ นาต่อเนื่องสู่ค วามเป็น เลิศ ๕๐๐ คะแนน (!^6 แ 6 ก 0 6 )
๕) เกณฑ์ค ุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
- หมวด ๑ การนำองค์กร
เป็น การประเมิน การดำเนิน การของผู้บ ริห ารในเรือ งวิส ัย ทัศ น์เน้า ประสงค์ ค่า นิย ม
ความคาดหวัง ในการผลการดำเนิน การ การให้ค วามสำคัญ กับ ผู้ร ับ บริก ารและผู้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย การ
กระจายอำนาจการตัด สิน ใจ การสร้า งนวัต กรรมและการเรีย นรู้ใ นส่ว นราชการ การกำกับ ดูแ ลตนเองที่ด ี
และการดำเนิน การเกี่ยวกับ ความรับ ผิดขอบต่อ สังคมและขุม ขน
- หมวด ๒ การวางแผนเซิงยุท ธศาสตร์
เป็น การประเมิน วิธ ีก ารกำหนดและถ่า ยทอดประเด็น ยุท ธศาสตร์ เน้า ประสงค์เซิง
ยุท ธศาสตร์ กลยุท ธ์ หลัก และแผนปฏิบ ัต ิร าฃการ เพื่อ นำไปปฏิบ ัต ิแ ละวัด ผลความก้า วหน้า ของการ
ดำเนิน การ
- หมวด ๓ การให้ความสากัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็น การประเมิน การกำหนดความต้อ งการ ความคาดหวัง และความนิยมขมขอบ การ
สร้างความสัมพันธ์และการกำหนดปิจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
- หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และการจัด การความรู้
เป็น การประเมิน การเลือ กรวบรวม วิเ คราะห ์ จัด การ และปรับ ปรุง ข้อ มูล และ
สารสนเทศและการจัด การความรู้ เพื่อให้เกิดประโยฃน์ในการปรับปรุงผลการค0านินการขององค์การ
- หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร
เป็น การประเมิน ระบบงาน ระบบการเรีย นรู้ การสร้า งความผาสุก และแรงจูง ใจของ
บุคลากร เพื่อ ให้บ ุค ลากรพัฒ นาตนเองและใช้ศ ัก ยภาพอย่างเต็ม ที่ต ามทิศ ทางองค์ก ร
- หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
เป็น การประเมิน การจัดการกระบวนการ การให้บริการ เละกระบวนการอื่น ที่ช ่วยสร้าง
คุณ ค่า แก'ผู้ร ับ บริก ารและ ผู้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย และกระบวนการสนับ สนุน เพื่อ ให้บ รรลุพ ัน ธกิจ กิจ ของ
องค์การ
- หมวด ๗ ผลลัพ ธ์การดำเนิน การ
เป็น การประเมิน ผลการดำเนิน การและแนวโน้ม ของส่วนราชการในมิต ิค ้น ประสิท ธิผ ล
มิต ิด ้านคุณ ภาพการ ให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒ นาองค์การ
๓.เอกสารท...

-๓๔-

๓.เอกลารทีไ่ ด้รบั จากการไปราขการ / การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน มีดงั ต่อไปนี้ คือ
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ เล่ม
- หนังสือสำหรับนักบริหารมืออาชีพ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ เล่ม
-ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการผึเกอบรมซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางขนิษฐา อุ่นอ่อน)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

