


ค าน า 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติให้การบริหารราชการของส่วนราชการ 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมี  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการซึ่งในมาตรา 52 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 โดยให้
กระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงาน ก.พ.ร. 
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว และได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

 ในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล และก าหนดเรื่องการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชน 
และติดต่อระหว่างส่วนราชการ รวมถึงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ท าการปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง 
ทีดี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุม ต่อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทันสมัยต่อบริบทการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีแนวทางและตัวอย่างการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ
กฎหมายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นคู่มือที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี น ามาซึ่งการจัดบริการสาธารณะ  
แก่ประชาชนที่มีประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
 
               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
           พุทธศักราช  2563 



สารบัญ 

                 หน้า 
ค าน า            (ก) 
สารบัญ           (ข) 
บทที่ 1 ความเป็นมาของ “ธรรมาภิบาล” และ “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี”     

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  
บทที่ 2 หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
บทที่ 3 แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

1.1 การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ 
     ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.2 การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
 ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
     ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 
1.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดซื้อ 

 จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ผ่านช่องทาง 
 การสื่อสารที่หลากหลายขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 ก่อนการด าเนินการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีเสียทุกด้าน  
 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการ 
 ในแต่ละข้ันตอน  

1.6 ในภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน นอกจากต้องด าเนินการตามข้อ 1.4  
 ยังต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ 
 ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ  

2. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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 2.2 การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
 2.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และน าผลที่ได้ 
  มาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาดังกล่าว 
 2.4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 
      รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น 
 2.5 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการหรือพนักงาน 
  ส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหารจะท า 

 หน้าที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 ตามเป้าหมาย 

 2.6 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือเป็นภารกิจ 
 ที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้พิจารณาบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 2.7 การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงานโดยจัดให้มีระบบข้อมูล 
  สารสนเทศรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการหรือพนักงาน 
  ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้มีลักษณะ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนอย่างยั่งยืน  

 
3. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1 การก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

 หรือโครงการและงบประมาณท่ีใช้ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการ 
 หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

 3.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  
 พิจารณาถึงความคุ้มคา่คุณภาพ การดูแลรักษาประโยชน์และผลเสีย 
 ต่อประชาชนเป็นส าคัญ 

 3.3 หากส่วนราชการจ าเป็นต้องอนุญาต อนุมัติหรือความเห็นชอบจาก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 นั้น ๆ แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นค าขอทราบภายใน 
 สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอหรือตามประกาศก าหนดระยะเวลา 
 การพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3.4 การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโดยเร็ว  การตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
  วินิจฉัยให้ท าเท่าที่จ าเป็น และให้ก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหา 
  ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การจัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์  
  การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การก าหนดกรอบระยะเวลาในการ 

 แก้ไขปัญหา การติดตามผลการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขผลการแก้ไข 
 ปัญหา เป็นต้น 

 3.5 การสั่งราชการให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีผู้บังคับบัญชา 
  มีความจ าเป็นอาจสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่ง 
  ด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้ปฏิบัติภารกิจตามค าสั่งแล้ว  
  ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งการทราบต่อไป 

 

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 การกระจายอ านาจการตัดสินใจการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
      ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง  
      เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
4.2 การจัดให้มีการควบคุม ติดตามและก ากับดูแลการใช้อ านาจ 
      และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจไว้ด้วย 
4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสม 
      และก าลังงบประมาณเพ่ือช่วยลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพ ประหยัด 
      ค่าใช้จ่ายและไม่เกิดผลเสียหายแก่ภารกิจ ทั้งนี้ ควรจะได้เผยแพร่ 
      ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
4.4 ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้จัดท าแผนภูมิข้ันตอน 

 และระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ในแต่ละข้ันตอน ประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่าย 
 สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4.5 การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม รวมถึงการให้บริการเชิงรุก 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอทราบข้อมูล 
 ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนั้น ๆ  

4.6 การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
 ด้วยกัน สามารถกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงาน 
 พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย 
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      หน้า 

 

5. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจ 
    ตามความจ าเป็น โดยค านึงถึงแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ฐานะการเงิน 
     การคลังและสถานการณ์อ่ืน ประกอบกัน 
5.2 การจัดให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  

 เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  
 กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

6. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6.1 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละงาน 

 และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 กรณีท่ีมีหนังสือร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น  

 จากประชาชนหรือส่วนราชการ ให้ตอบค าถามหรือแจ้งผลการด าเนินการ 
 ภายในสิบห้าวัน หรือภายในระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

6.3 การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ืออ านวยความสะดวก 
      ให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น 
      เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
7.1 การจัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความพึงพอใจของประชาชน 
 ผู้รับบริการและความคุ้มค่าในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7.2 การประเมินบุคคล ให้ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ 
 พนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งที่ปฏิบัติและประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ 
 จากการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 

7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการ 
     หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  
     ก าหนด และเป็นไปตาม มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 
     บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
 

รายช่ือผู้ประสานงาน/ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม 
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รายการภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ภาคผนวก 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 

   กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ภาคผนวก 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)  
   ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   พ.ศ. 2540 
ภาคผนวก 5  การจ าแนกข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ภาคผนวก 6 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดพิมพ์ 
หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้น 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ 

ภาคผนวก 7    ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนา 
ที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ภาคผนวก 8  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   เรื่อง ก าหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะ 
   การจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
   เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
   ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
   ของราชการ พ.ศ. 2540 
ภาคผนวก 9  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณา 
   การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร 
   ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)  
   แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ภาคผนวก 10 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  
 
 
 



รายการภาคผนวก 
ภาคผนวก 11 ค าอธิบาย ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มี 
   ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   พ.ศ. 2540 
ภาคผนวก 12  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

เรื่อง ก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคาร 
ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

   พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
   เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

ภาคผนวก 13 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9  
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 

ภาคผนวก 14 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  เรื่อง การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
  และสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
  เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ภาคผนวก 15 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน 
  ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน 
  ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ภาคผนวก 16 ขั้นตอนการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ 
  ของศูนย์ราชการสะดวก 
ภาคผนวก 17 ตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ 
  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคผนวก 18  ตัวอย่างค าสั่งมอบอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



รายการภาคผนวก 
ภาคผนวก 19 แบบฟอร์มการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
  กรณีหน่วยงานของรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดตั้ง 
  ส านัก/กอง ขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  
ภาคผนวก 20  แบบฟอร์มการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 8 
ภาคผนวก 21  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า 
  บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคผนวก 22  ค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 984/2562  
  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงคู่มือหลักเกณฑ์การบริหาร 
  กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 
1          คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
ความเป็นมาของ “ธรรมาภิบาล” และ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2          คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความเป็นมาของ “ธรรมาภิบาล” และ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

  การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ  
ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุส าคัญมาจากความบกพร่อง อ่อนแอ หย่อนประสิทธิภาพของกลไก 
ด้านการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องวางรากฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ ไปพร้อมกับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาคเอกชน และยังมีการกล่าวถึงค าว่า Good Governance 
ในความหมายแบบเดียวกันด้วย  

 ทั้งนี้ ได้มีการนิยาม ค าว่า Good Governance ได้มีการนิยาม ค าว่า Good Governance กันไป
หลากหลาย ได้แก่ การบริหาร การปกครองที่ดี ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐแห่งชาติ สุประศาสนการ ฯลฯ ดังนั้น 
เพ่ือให้ทางราชการได้ใช้ค าว่า Good Governance ไปในทางเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานได้ก าหนดให้แปลว่า 
“การปกครองที่ดี” ซึ่งสรุปความหมายในทางรัฐศาสตร์ หมายถึง การบริหารงานโดยประชารัฐที่มีการส่งเสริม
ให้มีการเชื่อมโยงเป็นพหุภาคี และประสานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชน ในการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความต้องการและปัญหา  
ของประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีต่อ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม 

 ต่อมามีการใช้ค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี” เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 กับวาระแห่งชาติส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง  
และสังคมที่ดี และได้ก าหนดให้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ 
และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบในรอบปี ซึ่งได้มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 เพ่ือยกเลิกระเบียบฯ ฉบับนี้ไป  

 ระยะหลังภาครัฐและในระบบราชการใช้ค าว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เนื่องจากมีการออก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือขยายความวิธีการปฏิบัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

 “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ตามมาตรา 52 ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 และให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย 
ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้  
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  
ต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบั ติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 วรรคแรกได้ก าหนดว่า 
“ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด
ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ของการบริหารราชการที่ดีตามเจตนารมณ์  
ของการปฏิรูประบบราชการ  โดยขยายความวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ให้ส่วนราชการและข้าราชการที่จะด าเนินการไปสู่เป้าหมายหลัก 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจน
เป็นแนวทางเดียวกันไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ และสามารถวัดผล
การปฏิบัติงานได้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

เป้าหมายของการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มี 7 ประการ ได้แก่ 
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(1) บริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) บริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ  
(1) รัฐสามารถก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานได้ชัดเจน และมีกลไกที่จะพัฒนาองค์กร

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
(2) ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็นมาตรฐานชัดเจน มีความโปร่งใส 

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้  
(3) ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้ และมี

ส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ  
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา 6 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 “การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย” 

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควร 
ที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน” 
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มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 34 ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิให้จัดตั้ง
ส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก 
เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.” 
มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ประเภท ยังก าหนดให้ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 45/1 ก าหนดว่า  
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 วรรคสอง ก าหนดว่า การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 
ก าหนดว่าการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงเป็นเหตุผลความจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ  
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บทที่ 2 
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทท่ี 2 หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สามารถประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ จึงเป็นที่มาของการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการต่าง ๆ  

  ทั้งนี้  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
ยังได้ก าหนดในมาตรา 52 ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ในหมวด 5 และหมวด 7 และให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี เนื่องจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจอิสระในการบริการงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ จึงไม่สามารถน า 
พระราชกฤษฎีกานี้ไปบังคับใช้ได้ทันที ดังนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลองค์กรเหล่านั้น  
ตามกฎหมายมีหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 อนึ่ง พระราชบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 45/1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 ได้น าหลักการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปบัญญัติไว้ด้วย 
ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะได้รับการปฏิบัติ  
ที่สอดคล้องกันทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

 ต่อมา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนดให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่าง 
ส่วนราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และเป็นหน่วย
ด าเนินการซึ่งท าหน้าที่แทนรัฐในการจัดบริการสาธารณะ  การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นประการส าคัญ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงภารกิจในความรับผิดชอบต่อไป 
 
เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1. มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแของประชาชน 
  การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen - centric)  
มีเป้าหมายให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  
 2. มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน มีการก าหนด
ภารกิจที่ชัดเจน รวมไปถึงมีดัชนีชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
มีการเปิดเผยแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปตรวจสอบความคุ้มค่า โปร่งใส 
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น 
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น อาทิ การพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ โดยการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นต่อประชาชน 
อันเนื่องมาจากความล่าช้า ซึ่ งจะต้องมีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และก ากับดูแลการใช้อ านาจ 
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทันต่อสถานการณ์ 
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการทบทวนภารกิจและกระบวนงาน
ของตนอยู่เสมอ ว่ามีความจ าเป็นและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่ รวมถึงประเมินความคุ้มค่าที่ได้รับ ถ้าไม่จ าเป็นควรยกเลิกหรือปรับปรุงภารกิจนั้น เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการให้  
การบริการประชาชนในแต่ละกิจกรรม/งาน รวมถึงมีการจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ืออ านวย  
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
 การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด และต้องมี  
การตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมตนเอง 
(internal control) และก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องของการก าหนดขอบเขต แบบแผน วิธีการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ 
การบริการราชการบรรลุเป้าหมาย โดยมีแนวทางการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดังนี้  
 (1) การบริหารราชการเพื่อเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 1.1 การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจได้ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 1.2 การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561    
 1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 
 1.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.5 ก่อนการด าเนินการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน  
 1.6 ในภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน นอกจากจะต้องด าเนินการตามข้อ 1.4 ยังต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ  
 (2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 การจัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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 2.2 การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
 2.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และน าผลที่ได้มาทบทวนปรับปรุง
แผนพัฒนาดังกล่าว 
 2.4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.5 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผู้บริหารจะท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 2.6 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียง 
หรือต่อเนื่องกัน ให้พิจารณาบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 
 2.7 การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

(3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3.1 การก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงานระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ 
และงบประมาณที่ใช้ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 3.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม พิจารณาถึงความคุ้มค่า 
คุณภาพ การดูแลรักษาประโยชน์และผลเสียต่อประชาชนเป็นส าคัญ 
 3.3 หากส่วนราชการจ าเป็นต้องอนุญาต อนุมัติหรือความเห็นชอบจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค า
ขอหรือตามประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.4 การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโดยเร็ว  การตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยให้ท าเท่าที่
จ าเป็น และให้ก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การจัดท าบัญชีรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การก าหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา การติดตาม  
ผลการแก้ไขปัญหา และการแก้ไขผลการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
 3.5 การสั่งราชการให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็น 
อาจสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้
ปฏิบัติภารกิจตามค าสั่งแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งการทราบต่อไป 
 
 



 
11          คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1 กระจายอ านาจการตัดสินใจการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
การด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.2 การจัดให้มีการควบคุม ติดตามและก ากับดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับ
มอบอ านาจและผู้มอบอ านาจไว้ด้วย 
 4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก าลังงบประมาณ 
เพ่ือช่วยลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เกิดผลเสียหายแก่ภารกิจ ทั้งนี้ ควรจะได้เผยแพร
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 4.4 ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้ จัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา 
การด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ที่ท าการ และในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4.5 การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม รวมถึงการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวก 
แก่ประชาชนในการติดต่อขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนั้น ๆ  

4.6 การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน สามารถกระท า
โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนด 

(5) การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.1 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจตามความจ าเป็น 
โดยค านึงถึงแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ฐานะการเงิน
การคลังและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 5.2 จัดให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสม  
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(6) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 6.1 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละงาน และประกาศให้
ประชาชนทราบ 
 6.2 กรณีที่มีหนังสือร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
หรือส่วนราชการ ให้ตอบค าถามหรือแจ้งผลการด าเนินการภายในสิบห้าวัน หรือภายในระยะเวลาที่ได้ก าหนด
ไว้เป็นการเฉพาะ  
 6.3 การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7.1 การจัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 
ของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7.2 การประเมินบุคคล ให้ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ในต าแหน่งที่ปฏิบัติและประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้นั้น 
 7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด และเป็นไปตาม มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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บทที่ 3 
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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บทท่ี 3 แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการน าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้อย่างมีรูปธรรมและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จึงได้ประมวลแนวทาง
ปฏิบัติงานตามที่ได้เคยมีหนังสือเสนอแนะ รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
มาน าเสนอในบทที่ 3 แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 หลักเกณฑ์นี้เน้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
โดยการก าหนดภารกิจและการบริการของรัฐจะต้องสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ  
ของประชาชนในพ้ืนที่  อีกทั้งต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและประชาชนแต่ละราย 
ควบคู่กัน โดยการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนสามารถติดตามและตรวจสอบการด าเนิ นงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุด มิใช่อ้างเหตุข้อยกเว้นไม่เปิดเผย 
เป็นหลัก ในทางหนึ่งเพ่ือสร้างกลไกการตรวจสอบและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจึงได้ประมวลแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ไว้ ดังนี้  

 1.1 การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการพร้อมกับการก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการแก่ประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และด าเนินการตามกฎกระทรวง ประกาศและมติของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงมีข้อแนะน าส าหรับ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง กรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วมีข้อแนะน าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรปฏิบัติตามดังนี้  
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 การเตรียมให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 1. ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเป็นนโยบายส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดให้
มีการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
โดยอาจจัดเป็นห้องบริการสถานที่สืบค้นข้อมูลข่าวสาร หรือเผยแพร่เอกสารทางราชการ หรืออาจจัดมุม
เอกสารสืบค้นเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ติดไว้ให้เห็นชัดเจน ทั้งนี้ ที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารควรเป็นสถานที่ที่สะดวกแก่การเข้าใช้ของประชาชน 
ประชาชนพบเห็นได้ง่ายมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าสืบค้น
ข้อมูลได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมนอกส านักงานได้ เช่น 
ห้องสมุดประชาชน ศูนย์บริการประชาชนนอกสถานที่ ฯลฯ  
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากที่ก าหนดใน
มาตรา 9 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (นอกเหนือจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ) ได้แก่  
  1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงาน ซึ่งอาจจัดไว้ในส านักงานในชุมชนต่าง ๆ 
  2) สื่อ สิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ รายงานประจ าปี  
  3) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น  
  4) การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง  
  5) การจัดแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ  
  6) การจัดให้สื่อมวลชนหรือประชาชนศึกษาดูงาน 
  7) เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ SMS Facebook Twitter เป็นต้น ฯลฯ  

 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
เป็นการเฉพาะ โดยอาจแต่งตั้งบุคคลเพ่ือบริหารงานหรือก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตใจในการให้บริการ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ในการจัดเก็บ รักษา และเผยแพร่ข้อมูลของทางราชการได้  นอกจากนั้นต้องก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติ 
ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายก าหนดให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
พ.ศ. 2540 โดยส่งตรงไปที่ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300    
ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2540 ต้องด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541) ได้แก่ โครงสร้างการจัดองค์กร และสรุปอ านาจหน้าที่
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ของหน่วยงาน สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระ เบียบ ค าสั่ง นโยบาย   
หรือการตีความ เฉพาะที่จัดให้มีข้ึนโดยมีสภาพอย่ากฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่เอกสารข้อมูลตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้ประชาชนทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้บริการที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ ต้องมีการจัดท าดัชนีเพ่ือแสดงรายการข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมไว้เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกให้แก่ประชาชน หรือเพ่ือให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้ด้วยตน เอง 
ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ต้องรายงานให้
ประชาชนทราบ และข้อมูลข่าวสารความรู้จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงข้อมูลส่งเสริมสิทธิการ
ได้รู้ของประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้หรือควรรู้ แม้กฎหมายมิได้บังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูก็ตาม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนควรรู้ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ได้แก่   
  1) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/รายการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  3) แผนการด าเนินงาน 
  4) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
  5) รายงานการประชุมสภา 

  6) ประกาศเชิญชวนทั่วไป สอบราคา ประกวดราคา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
สัญญาซื้อขาย และสัญญาจ้าง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 
  7) แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  8) แผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง 4 ปี 
  9) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของ
หรือเป็นผู้จัดให้มีขึ้น  
  10) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity &  Transparency Assessment) 
  11) ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA)  
  12) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
  13) ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  14) คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  15) รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  16) รายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 

  ทั้งนี้ กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารนั้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูล
ข่าวสารนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลพร้อมที่จะจัดให้ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
หรือภายในวันที่รับค าขอ หากข่าวสารที่ขอมีเป็นจ านวนมากหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งก าหนดวันที่จะด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย   

  กรณีหน่วยงานไม่มีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนร้องขออยู่ในความครอบครอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบ และอาจแนะน าให้ไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลข่าวสาร  
หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อประชาชนตามความเหมาะสม 

  กรณีข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 
14 (ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์) หรือมาตรา 15 ( ข้อมูลข่าวสาร 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจ/การคลังของประเทศ หรือการเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมสภาพ หรือไม่อาจ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงการเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด  รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล
โดยไม่สมควร เป็นต้น) อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอน หรือท าโดยประการอ่ืนใด ที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารนั้นได้ ทั้งนี้ ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้
ด้วยว่า เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด 

 5. ประชาสัมพันธ์สิทธิและแนวทางปฏิบัติของประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้ 
1) จัดให้มีแบบค าร้องและสมุดทะเบียนค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร  
2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการประจ าศูนย์ 
3) การอนุญาตค าขอ เป็นความรับผิดชอบของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมอบ

อ านาจให้ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ เป็นผู้อนุญาตแทน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4) หากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อนุญาตตามค าขอ ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นค าร้องต่อ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือขอให้พิจารณาทบทวนค าร้องขอข้อมูลนั้นได้ 

5) หากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อนุญาตตามค าขอ จะต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ยื่นค า
ขอทราบ โดยผู้ยื่นค าขอสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 15 วัน    
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง โดยส่งค าวินิจฉัยไปยังส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน
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ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 10300 ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6. จัดให้มีโครงการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 7. สร้างระบบจัดเก็บข้อมูล หรือส ารวจ แก้ไขปรับปรุง ระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอยู่เดิม 
ให้สามารถทราบถึงวงจรเอกสาร ขั้นตอนการจัดเก็บ ส่วนงานย่อยที่จัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บให้สามารถ
ค้นหาหรือหยิบใช้ได้โดยสะดวก หรือให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 8. เตรียมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ เพ่ือการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 9 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 9. กรณีต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ให้แจ้งให้ประชาชนทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก  
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นระบบงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว จะต้องตรวจสอบว่า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นหรือไม่  
โดยอาจส ารวจหรือจัดท าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทั้งในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในโอกาสต่อไป  
 
การสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปผลการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
และช่องทางต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  
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ที่มา : หนังสือคู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
โดยส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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1.2 การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561    

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งส านัก/กองขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้จัดวาง
ระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 
แล้วจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแบบ วค.1 และแบบ วค.2 ให้ผู้ก ากับดูแลภายใน  
60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 6 และข้อ 7) 

2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 5) และให้คณะกรรมการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 8) 

2.1) แบบรายงาน ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ                  

2.2) แบบรายงาน ปค. 4 
แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

2.3) แบบรายงาน ปค. 5 
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

2.4) แบบรายงาน ปค. 6 
แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน        
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3. ให้คณะกรรมการเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้ก ากับดูแล (ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9) 

3.1 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล จัดส่งให้นายอ าเภอ เพ่ือให้
คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้นด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับ
จัดท าเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ และส่งให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

3.2 กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ . 

3.3 กรณีเมืองพัทยา จัดส่งให้กระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วัน 
สิ้นปีงบประมาณ 

3.4 ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงาน           
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ 3.1 - 3.2 จัดท าเป็นรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และส าเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย (ตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติฯ ข้อ 10)    
 
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 105  

 ลงวันที ่5 ตุลาคม 2561 
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1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ส าหรับ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ก าหนดนิยามของ “ความเสี่ยง” ว่าหมายถึง “ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” และก าหนดนิยามของ “การบริหารความเสี่ยง” หมายถึง 
“กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ  
ให้หน่วยงานของรัฐ” 
 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องประกอบด้วย
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  
ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ดังนี้  

3.1 จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.2 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.3 จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.4 พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 4. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 
 5. ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการติดตามประเมินผล  
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญให้รายงานผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทันที 
 6. ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและผู้ก ากับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 7. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์ครองส่วนท้องถิ่น 
  หลักเกณฑ์นี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในส่วนของ  
การใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ การเปิดเผยข้อมูลรายจ่ายประจ าปีจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่ง 
ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 1) ในแต่ละปีจัดส่งส าเนารายงานปีงบประมาณ ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ก ากับดูแล : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุด  
การประกาศ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่องทางอ่ืน ๆ  
ให้ทั่วถึงมากที่สุด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ ฯลฯ  
 2) ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงินประจ าปี : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจ าปี งบประมาณที่สิ้นสุดนั้น 
ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในเวลาก าหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
แล้วส่งส าเนารายงานการรับ-จ่ายดังกล่าว ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด 
ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั่วถึงมากที่สุด โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจายข่าว 
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ ฯลฯ 
 
1.5 ก่อนการด าเนินการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสียทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน  
  ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน การด าเนินภารกิจหรือโครงการต่าง ๆ จะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์หรือผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน ฉะนั้น ความเป็นมาหรือหลักการ
เหตุผลของโครงการต่าง ๆ จะต้องปรากฏข้อมูลการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย และความน่าจะเป็นของโครงการ 
ให้ชัดเจน 

 ประโยชน์ของการศึกษาวิเคราะห์ผลดีผลเสีย 
 1) เป็นเครื่องมือในการพิจารณาว่าโครงการที่จะเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่ 
อยู่ระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการตรวจติดตาม ประเมินผล  
อย่างเหมาะสมก่อนการด าเนินงาน 
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 2) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน รวมทั้งเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) ผลการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลสาธารณะ 
แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งของการใช้
ทรัพยากรที่อาจเกิดข้ึนในท้องถิ่น 
 
1.6 ในภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน นอกจากต้องด าเนินการตามข้อ 1.4 ยังต้องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และช้ีแจงท าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ  
  หลักเกณฑ์ข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อ 1.4 ซึ่งบังคับใช้กรณีโครงการขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โดยปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้  
 1) ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 (ข้อ 7) มีดังนี้  

1.1) ก่อนเริ่มด าเนินการโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่  
ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ
จากการด าเนินการนั้น เช่น การก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดขยะ เป็นต้น  

1.2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการต่าง ๆ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  
ที่มตี่อโครงการนั้น รวมทั้งความเดือนร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  

1.3) ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน
รายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยปิดไว้โดยเปิดเผย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวม
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
แก่ประชาชนด้วย  

1.4) เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานจัดท าสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน 
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2) การวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชน จะต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ รอบด้าน โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นที่ควรมีการวิเคราะห์ ได้แก่  
 2.1) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และจะด า เนินการอย่างไร
เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความเข้าใจ 
 2.2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นการให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน ประเด็นที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การท างาน การประกอบ
อาชีพ หลักการส าคัญ คือ ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
 2.3) ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

มาตรา 46 การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  หมายความว่ า กระบวนการศึกษา 
และประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต
ให้มีการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการ 
ที่จัดให้มีขึ้นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน องค์กร
พัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น 
อันเป็นการสื่อสารสองทาง 

  ประเภทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การก าหนดโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  1) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) 
  2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Environmental Impact Assessment : 
EIA) 
  3) รายงานงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือการด าเนินการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน 
ในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) 
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

2.4) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA)  เป็นการประเมินผล
ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มีผลในการเปลี่ยน
วิถีชีวิต การท างาน การปรับตัวของสมาชิกในสังคมเพ่ือที่จะหาแนวทางแก้ไข ให้ข้อแนะน าในการลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

2.5) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นการประเมิน 
ที่ ใช้ เ พ่ือคาดการณ์ผลกระทบทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม ที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบในทุกมิติ โดยพิจารณา
ปัจจัยดังนี้ 

1) ปัจจัยก าหนดสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสง เสียง และฝุ่น 
เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางเคมี เช่น สารอินทรีย์และโลหะหนัก และสิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น เชื้อโรค 
หรือ พาหะน าโรคต่าง ๆ เป็นต้น  

2) ปัจจัยก าหนดสุขภาพด้านสังคม – เศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน พฤติกรรมสุขภาพ 
และการรวมกลุ่มทางสังคม เป็นต้น 

3) ปัจจัยก าหนดสุขภาพด้านบริการสาธารณะและสาธารณสุข เช่น จ านวนสถานบริการ 
ทางการแพทย์ การบรรเทาสาธารณภัย การจัดการของเสีย และการจัดการน้ าดื่ม เป็นต้น  
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กระบวนการในการด าเนินการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
1. การกลั่นกรอง คือ การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ ว่าต้องท าการประเมินผลกระทบ 

ทางสุขภาพหรือไม่ โดยพิจารณาจาก พ้ืนที่ตั้งของโครงการ กระบวนการผลิต สิ่งที่อาจคุกคามประชาชน  
ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี รวมถึงผลกระทบต่อปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา คือ การระบุประเด็นที่มีผลกระทบทางสุขภาพ ข้อวิตกกังวล 
ของประชาชนในพ้ืนที่หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยง รูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะท าการประเมิน  
ผลกระทบทางสุขภาพ  

3. การประเมินกระทบต่อสุขภาพ คือ การคาดการณ์หรือระบุผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวก
และทางลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้เครื่องมือ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคม  
และทางเศรษฐศาสตร์ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ 

4. การจัดท ารายงาน คือ การจัดท ารายงานที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลง 
ของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพ โดยต้องน าเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางสุขภาพ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ และมาตรการติดตามตรวจสอบ  

5. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล คือ การตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของการประเมิน 
ผลกระทบที่ศึกษาไว้ และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่น าไปปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบที่ระบุไว้ 

 
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

 
 3) การรับฟังความคิดเห็นส ารวจความพึงพอใจ 
 ในระหว่างที่มีการด าเนินการตามภารกิจใด ต้องรับฟังความคิดเห็นและส ารวจความพึงพอใจของสังคม
โดยรวม และประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ และในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรค
ต้องจัดให้มีการแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว ซึ่งถ้าเป็นปัญหาจากส่วนราชการอ่ืนต้องแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการโดยเร็ว 
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2. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เป้าหมายนี้มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งให้มี  
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่า ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 
2.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าประชุมประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ เพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และน ามาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งก าหนดแผนงาน/โครงการที่จะขับเคลื่อนให้ส าเร็จตามความจ าเป็น ซึ่งต้องสอดคล้องและน าไปสู่  
การบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย 
ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลไกที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนในแต่ละชุมชนแตกต่าง
กันและมีความหลากหลาย  
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2.2 การประสานแผนในระดับพื้นที่ 
 นอกจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในท้องถิ่นของตนเองแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องท าการประสานแผนในแต่ละระดับ
เพ่ือให้การจัดท าแผนในพ้ืนที่มีความสอดคล้องและไม่ซ้ าซ้อนกัน สามารถน าโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ
ประสานเข้าสู่แผนพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ โดยมีแนวทางในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1) น าปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดท าเวทีประชาคมท้องถิ่น และโครงการ 
ที่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ขอประสานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้พิจารณาว่าแผนงาน/โครงการใดที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้
จัดท าเป็นบัญชีเพ่ือประสานเข้าสู่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอต่อไป 
 2) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอจ าแนกแผนงาน/โครงการที่ อบต. เทศบาล 
เมืองพัทยา และแผนงาน/โครงการที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) ขอรับการสนับสนุน รวบรวม
จัดท าเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้คณะกรรมการประสานแผน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดรวมทั้งจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่อ าเภอ 
ส่งให ้กบอ. 
 3) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาโครงการที่คณะกรรมการ
ประสานแผนท้องถิ่นระดับอ าเภอขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการที่คณะกรรมบริหารงานจังหวัด (กบจ.) ขอประสาน เพ่ือน าไปบรรจุไว้ 
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง จัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับ  
ทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัด ส่งให้ ก.บ.จ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุไว้ในแผนเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คู่มือการจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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2.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา และน าผลที่ได้มาทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
ดังกล่าว  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งน าผลจากการติดตามและประเมินที่ได้ทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนาในระยะต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 

1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
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2) กรณีให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 
 
 



 
35          คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.4 การน าแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมตั้งแต่การจัดท า  
แผนชุมชน และมีการทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวที่ยังไม่ได้ด าเนินการ โดยน ามาปรับให้
สัมพันธ์กับสถานการณ์ความจ าเป็นในปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการที่จะน ามาจัดท างบประมาณประจ าปีต้องเป็น
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวด้วย  
 
2.5 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้บริหารจะท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จ  และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
 เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าในแต่ละปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ราชการ (ส านัก/กอง/ส่วน) ก าหนดผลงานที่แต่ละส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีนั้น ๆ  
โดยผู้บริหาร (นายก/รองนายก) พิจารณาผลความส าเร็จตามข้อตกลงเป็นผลสัมฤทธิ์ของแต่ละส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ผู้บริหารอาจน าผลความส าเร็จตามข้อตกลงไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  
ของบุคลกรและส่วนราชการของบุคลากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ในการจัดท าข้อตกลงมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. จัดการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการประเมินผล  
 2. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าของทุกภาคส่วนราชการภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3. ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นระยะ ๆ (รายไตรมาสทุก 3 เดือน) 
 4. ประเมินผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ  
 5. เพ่ิมแรงจูงใจให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับ  
ในการด าเนินการตามข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ เช่น น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจ าปี การพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) ฯลฯ  
 

หมายเหตุ : สามารถดูตัวอย่างข้อตกลงการปฏิบัติราชการและตัวอย่างแบบรายละเอียดแนบข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการเพิ่มเติมได้ทีภ่าคผนวก 
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2.6 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน หรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน 
ให้พิจารณาบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 ในบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ปัจจุบันองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นสามารถท าความตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามแนวทางที่
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้ออกประกาศเรื่อง การท า
ความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
 “ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น” หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดก็ได้ สามารถร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   

(2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  
จะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์  
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนและการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า 
อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ส่งผลกระทบในเชิงโครงสร้าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบูรณาการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมมือด าเนินการในระยะเวลาเดียวกัน หรือด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามการบูรณาการจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  
 
สิ่งท่ีควรพิจารณาในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. กรอบความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นควรเป็นกระบวนการริเริ่มโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา และต้องมีการร่วมมือกันเพ่ือจัดการ
กับปัญหาดังกล่าว จึงไม่ควรเป็นกระบวนการที่ชี้น าโดยส่วนกลางหรือภูมิภาค  
 2. การวางรูปแบบความร่วมมือต้องมีการศึกษาข้อมูลและทางเลือกต่าง ๆ ที่ดี เพราะความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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เพียงด้านเดียวหรือหลายกิจกรรมควบคู่กันไป เช่น การบริหารจัดการน้ า หรืออาจจะเป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือกับหน่วยงานอื่น  
 3. การเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น 
และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้เสนอแนวคิดและปัญหาต่าง ๆ  
 4. การบริหารงานความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โดยภาคส่วนต่าง ๆ  
  
วิธีด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  
ขั้นตอนที่ 1 การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ 
 1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือร่วมกันประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และสภาพปัญหาร่วมกัน ซึ่ งจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือ  
 1.2 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าผลจากการประชุมตามข้อ 1.1 รายงานต่อสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือให้สภามีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 1.3 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
 1.4 จัดประชุมระหว่างผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้เป็นข้อมูลของกลุ่มต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าบันทึกข้อตกลง 
 2.1 ให้สมาชิกประชุมร่วมกัน แล้วจัดท าร่างบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือน าเสนอ
สภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งให้ความเห็นชอบ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงครบถ้วน ให้ประธานกรรมการจัดส่งส าเนา
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพร้อมส าเนาบันทึกข้อตกลง 
ให้นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน 

2.2 บันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อสมาชิก วัตถุประสงค์ สถานที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์
ปฏิบัติงาน ขอบเขตความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละแห่ง ขอบเขตพ้ืนที่ให้บริการ แผนการด าเนินงาน ที่มา
ของงบประมาณและพัสดุ ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2.3 การจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์ความร่วมมือ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินกิจกรรม  
และการบริหารงบประมาณ และเพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะของศูนย์สามารถตอบสนองต่อปัญหา 
และความต้องการของประชาชน 

2.4 การบริหารจัดการงบประมาณของศูนย์ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.5 การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์  
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2.6 การติดตามประเมินผล ซึ่งอาจใช้เครื่องมือ คือ เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นเอง 
หรือว่าจ้างหน่วยงานภายนอก  
 ทั้งนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าความร่วมมือระหว่างกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดท า  

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

2.7 การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งส่งเสริม 
และพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 “การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน” หลักเกณฑ์ ก. กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาความรู้ของบุคลกร โดยอาจจัดให้มีระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้รู้จักแสวงหาความรู้ ค้นคว้า และริเริ่มเพ่ือให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”  
ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จัดฝึกอบรมความรู้หรือวิธีปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  โดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งบุคลากรไปอบรม 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าความรู้กลับมาใช้ปฏิบัติงาน จัดอบรมถ่ายทอด  
องค์ความรู้ในองค์กร สนับสนุนส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ทั้งที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และที่ได้รับเงินทุนจากแหล่งอ่ืน  จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้การถ่ายทอดความรู้ในลักษณะของพ่ีเลี้ยงสอน
งาน หรือให้ค าแนะน าปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในหน่วยงาน เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่อยู่
ในบุคคลไปสู่ผู้ปฏิบัติรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดช่วง ส่งเสริมการเรียนรู้จากระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่มีหน่วยงาน
อ่ืนจัดท า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นเอง ส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
น าความรู้สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอโดยเรียนรู้ร่วมกัน 
  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ ต้องน าความรู้มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรอ่ืน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเวทีหรือโอกาสให้บุคลกรดังกล่าวได้เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ  
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3. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  เป้าหมายนี้มุ่งสร้างประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ รวมถึงการด าเนินงานต้องมี  
ความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

3.1 การก าหนดเป้าหมายแผนการด าเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณ 
ที่ใช้ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 25 รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยท าแผนระยะยาว ก าหนด
เป้าหมาย มีแผนระยะสั้น ที่เรียงล าดับการด าเนินการตามความส าคัญ และจัดท าแผนด าเนินการ มีการก าหนด
วิธีการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แผนการด าเนินการจึงต้องเป็นแผนที่แสดงเป้าหมายชัดเจน มีรายละเอียด
ของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นระบุระยะเวลา
ด าเนินการและงบประมาณหรือทรัพยากรที่ใช้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและควบคุมงาน  
ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

3.2 การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม พิจารณาถึงความคุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้ 
 1) กรณีการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ  
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
 2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการบันทึกรายงานการพิจารณารายละเอียดวิธีการ  
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการ
พิจารณา รายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบโดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง ประกาศและเอกสารเชิญชวนข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอ
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ราคาทุกราย บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ สัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  
 
 3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีงานก่อสร้างซึ่งมีค่างานตั้งแต่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ขึ้นไป ติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ในงานจ้างและสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 
 4) ในกรณีจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งประชาคมหมู่บ้าน  
เข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยก็ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 26 
  
3.3 หากส่วนราชการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติหรือความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะมนตรีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ๆ แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  
หรือตามประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กรณีเป็นการให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ
อนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีระเบียบกฎหมายก าหนด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่ยื่นค าขอทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าขอ  
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่า 15 วัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไว้ให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ทราบ 
เช่น การอนุญาตใช้สถานที่ การขออนุญาตใช้เสียง การขออนุญาตการล่วงล าน้ าขนาดเล็ก  
 
3.4 การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยให้ท าเท่าที่จ าเป็น  
และให้ก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การจัดท าบัญชีรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์การมอบอ านาจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา การติดตาม 
ผลการแก้ไขปัญหา และการรายงานผลการแก้ไขปัญหา เป็นต้น  
  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นภารกิจหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ให้ความส าคัญ ในการด าเนินการมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
 1) ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมจัดสถานที่ในส่วนหน้าของ  
ที่ท าการ/ส านักงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน  
 2) จัดท าสมุดบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระบุวัน เวลาร้องเรียน/ร้องทุกข์ และผู้รับผิดชอบรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไปด าเนินการพร้อมก าหนดเวลารับเรื่อง  
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 3) ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเร่งด าเนินการภายใน 15 วัน หากไม่แล้ วเสร็จ
ต้องแจ้งผู้ร้องแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และแจ้งผู้ร้องทราบ 
 
 4) กรณีที่มีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นหน้าที่  
ของผู้บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องวินิจฉัยโดยเร็ว ทั้งนี้ การตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัย ให้ด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น กรณีรุกล้ า  
ที่สาธารณะ การตั้งโรงโม่หิน เป็นต้น  
 5) ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดตามการด าเนินงาน หากเกิน 15 วัน ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
วินิจฉัยสั่งการ  
 
3.5 การสั่งราชการให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่กรณีที่ผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็นอาจสั่ง
ราชการด้วยวาจาได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเม่ือได้ปฏิบัติ
ภารกิจตามค าสั่งแล้ว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งการทราบต่อไป  
  การสั่งราชการที่มีผลทางกฎหมายจะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา 
มีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้น
บันทึกค าสั่งด้วยวาจานั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่ งดังกล่าวแล้ว ให้บันทึก
รายงานให้ผู้สั่ งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย โดยถือปฏิบัติตามรูปแบบที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดไว้ ในมาตรา 34 ค าสั่งทางปกครองอาจท า
เป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจน
เพียงพอที่จะเข้าได้ และในมาตรา 35 ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอ
และการร้องขอได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่ง
ต้องยืนยันค าสั่งนั้นเป็นหนังสือ อีกทั้ง ตามมาตรา 42 ระบุว่า ค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่
ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป และค าสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลง
โดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุผลอ่ืน  
   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การที่หน่วยงาน 
ทางปกครองมีค าสั่งทางวาจา ผ่านช่องทางแอพลิเคชัน หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ย่อมมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถ
ด าเนินการให้บังเกิดผลส าเร็จได้โดยเร็ว เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง เนื่องจากจะท าให้บริการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนที่สั้น และใช้เวลาด าเนินการน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดีข้ึน โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

4.1 การกระจายอ านาจการตัดสินใจการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติให้แก่ผู้ที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
การด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การลดความล่าช้าในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการที่จะต้องเสนองาน
ตามล าดับนั้น สามารถกระท าได้โดยการมอบอ านาจ (Delegation) ไปให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีอิสระ 
สามารถริเริ่ม การบริหารต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปัญหา ความจ าเป็น และความต้องการของประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่น เกิดความรวดเร็วและสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 ระบุว่า การมอบอ านาจต้องเป็นไป 
เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1) การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2) ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 3) การกระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
 4) ไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อ านาจ และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจ าเป็น  
 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีการมอบอ านาจโดยด าเนินการ ดังนี้  
 1) เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองนายก หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
อนุญาตได้  
 2) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ผู้บริหารไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
 3) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ  พร้อมทั้งท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจ  
แนบท้ายค าสั่ง  
 4) สรุปกรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ ผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง โดยท าเป็นค าสั่งและให้มีการประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
  ทั้งนี้ ค าสั่งการมอบอ านาจ อาจด าเนินการตามตัวอย่าง ดังนี้  
 
หมายเหตุ : สามารถดูตัวอย่างค าสั่งมอบอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ที่ภาคผนวก 
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4.2 การจัดให้มีการควบคุม ติดตามและก ากับดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับ
มอบอ านาจและผู้มอบอ านาจไว้ด้วย โดยมีขั้นตอนติดตามดังนี้ 
  1) แจ้งเวียนค าสั่งหรือหนังสือมอบอ านาจให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 2) ผู้ได้รับมอบหมาย รายงานการใช้อ านาจที่ได้รับมอบทุกเดือน (กรณีมีการใช้อ านาจแทนให้รายงาน
การใช้อ านาจทุกครั้ง โดยสรุปผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) 
 3) รวบรวมข้อมูล ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ การประเมินการมอบอ านาจ และการใช้อ านาจในแต่ละปี  
 

4.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก าลังงบประมาณ 
เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เกิดผลเสียหายแก่ภารกิจ ทั้งนี้ ควรจะ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือโทรคมนาคมมาใช้ในการให้บริการ
ประชาชนช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ ถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน แต่เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางการคลังและศักยภาพที่แตกต่ างกันจึงอาจต้องมีการพิจารณาถึง 
ความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใช้ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เช่น บางพ้ืนที่
อาจมีการให้บริการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต จัดให้มี WiFi ตามสถานที่สาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีผู้ใช้บริการหนาแน่น ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตชุมชนเมืองและมีงบประมาณ
เพียงพออาจเลือกใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีก็ได้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามมาตรการไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออก
ให้จากประชาชน (ส าเนาท าเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน) ในการจัดหาเครื่องอ่านบัตร 
(Smart Card Reader) และน ามาใช้กับงานให้บริการประชาชนเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลและไม่เรียกส าเนาจาก
ประชาชน ตัวอย่างเช่น การน าเครื่องอ่านบัตรมาใช้คู่กับระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Welfare) ในการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โดยอ่าน
ข้อมูลจากการเสียบบัตรแทนการเรียกส าเนา โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมและคู่มือการใช้งานได้จาก 
welfare.dla.go.th 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าตัวอย่างรูปแบบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับ 
การปฏิบัติงานและขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งการบริหารจัดการภายใน
องค์กรและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือดูแลประชาชน จากแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices)  
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลากหลาย ดังนี้ 
 1) โครงการพัฒนาสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Smart 2 ของเทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน โดยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX GIS) มาใช้ในการวางระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ
ระบุที่อยู่ของผู้พิการในพ้ืนที่และสามารถน ามาใช้วางแผนในการให้บริการและตรวจเยี่ยมผู้พิการได้ตรงจุดมากขึ้น 
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 2) โครงการสมาร์ทประปา แม่ขรี ของเทศบาลเมืองต าบลแม่ขรี อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมมาใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ในส่วนของการให้บริการประชาชนก็ได้มีการจัดท า Application ส าหรับ
ผู้ใช้งานระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเช็คข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วย 
 3) โครงการศูนย์ GIS จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการน าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Database) มาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ครบทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4) โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการน าแผนที่ภาษี และโปรแกรม LTAX มาพัฒนาต่อยอดเป็นฐานข้อมูล
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น ด้านการค้าการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านผังเมือง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค โดยมีการด าเนินการที่เปิดให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ท าให้ได้ข้อมูลที่
แม่นย า และข้อมูลได้รับการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อในวางแผนการด าเนินงานทั้งของเทศบาลเมืองแม่
เหียะและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกขนในพื้นท่ี 
 5) โครงการจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา 
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น สนับสนุนโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
ประจ าหน่วยปฏิบัติการพร้อมค่าอินเตอร์เน็ต การใช้ประโยชน์จาก CCTV ในการบูรณาการการท างานกับ
หน่วยต่างๆ ทั้งเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ 
 6) โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home 
Ward) ของเทศบาลต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีการร่วมมือกับ บริษัท TOT จ ากัด 
(มหาชน) น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยกระจายโทรศัพท์ไร้สายลงไปในทุกบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงจ านวน 45 เครื่อง
ใน 45 หลังคาเรือน เมื่อผู้ป่วยโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลเขาพระงามจะมีข้อมูลของผู้ป่วย 
สถานที่เส้นทางเข้าออกปรากฏที่จอคอมพิวเตอร์  และรถการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลจะรับไปน าส่ง
สถานพยาบาล 

7) การน าระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) ซึ่งเป็นระบบส าหรับแจ้ง 
และติดตามปัญหาเมืองเพ่ือลดปัญหาขยะ และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)           
ที่ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) พัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ      
ผ่าน LINE Chatbot เพียงเป็นเพ่ือนกับ @traffyfondue ซึ่งระบบจะช่วยคัดแยกประเภทปัญหาให้อัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ท าให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมี
ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ต าแหน่งของปัญหา เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว        
มีประสิทธิภาพ 
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4.4 ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ให้จัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
  เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ คือ การให้บริการประชาชนของภาครัฐหลายบริการจะมีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอน ซึ่งผู้รับบริการไม่ทราบว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ต้องใช้เวลาในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด ระยะเวลา
ในการพิจารณาไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจน ในการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และสามารถอ านวย  
ความสะดวกแก่ประชาชนจึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา 
การให้บริการต่าง ๆ พร้อมข้อควรปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับประชาชนประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ที่ท าการ โดยอาจ
จัดท าแผนภูมิติดผนังหรือแผ่นพับ แผ่นใบปลิว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ในระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
คู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
ให้ครบทุกกระบวนงานที่ให้บริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ช่องทางต่าง ๆ รวมถึงจัดไว้ที่ส านักงานเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
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4.5 การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม รวมถึงการให้บริการเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการติดต่อขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนั้น ๆ 
 การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม รวมถึงการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวก  
แก่ประชาชนในการติดต่อขอทราบข้อมูล ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือรับบริการในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถาม
ข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ หรือขออนุญาตในเรื่องที่ เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงการจัดบริการเชิงรุก มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
 1) ตั้งคณะท างานจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  
 2) รวบรวมกระบวนงานบริการประชาชนทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคัดเลือกงานบริการส าหรับจัดท าแผนการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม โดยอาจส ารวจจากความต้องการ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องการให้มีงานบริการใดอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้บริการ  
ณ ศูนย์บริการร่วม  
 3) ปรับระบบการท างานของแต่ละกระบวนงาน เพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ
ร่วมและหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งด้านเอกสาร การส่งต่อเรื่อง ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน 
 4) ปรับปรุงเอกสารค าขอและจัดพิมพ์รายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต 
อนุมัติ เพ่ือบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วม 
 5) ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการในศูนย์บริการร่วม จัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วม 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนงานที่ให้บริการ  
 6) จัดตั้งศูนย์บริการร่วม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน 
 7) รวบรวมข้อมูล สถิติผู้ใช้บริการ อาจมีการส ารวจความพึงพอใจ และรวบรวมข้อเสนอแนะความเห็น
จากผู้ใช้บริการ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงศูนย์บริการร่วม  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
 8) จัดบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ การจัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเคลื่อนที่ การจัดหน่วยเคลื่อนที่รับผู้บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ สาธารณภัย หรือเป็นผู้ป่วย
กรณีฉุกเฉิน 
 ทั้งนี้ สามารถน าหลักเกณฑ์ของการประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี มาประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม และการบริการเชิงรุกเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากภาคผนวก 
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4.6 การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน สามารถกระท าโดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนด 

 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบสารสนเทศหรืออยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการบริการประชาชน สามารถขอใช้งานระบบ GDX ซึ่งพัฒนาโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) และเป็นรูปแบบการแพลตฟอร์มระบบการรับส่งข้อมูลกลางได้ โดยมีรายละเอียด
เบื้องต้น ดังนี้ 

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX) 
    GDX เป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูล เอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐที่จะมีรูปแบบ        
การท างานที่แตกต่างจากการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่ผ่านมา มีการออกแบบโดยค านึงถึงมาตรฐาน ความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการขยายหรือเพ่ิมเติมการเชื่อมโยงจากหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ การด าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance) โดยแต่ละหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคงจัดเก็บและดูแลข้อมูล เอกสารทะเบียนดิจิทัล
เหมือนเดิม และ GDX จะเป็นฐานของการต่อยอดไปสู่การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ         
หรือ One Stop Service (OSS) ที่สมบูรณ์ได้ 
    GDX นับเป็นภารกิจหลักตาม พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 ที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร. ) ได้รับมอบหมายในการด าเนินการ 
และจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การยกระดับทุกหน่วยงานภาครัฐในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ที่มีธรรมาภิบาลข้อมูล และมีความมั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบ GDX ที่ สพร. 
ให้บริการ จะมีการเก็บบันทึกประวัติการเข้าถึงเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือการตรวจสอบในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล 
    ในระหว่างนี้ หากหน่วยงานต้องการค าแนะน า หรือความช่วยเหลือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เช่น เพ่ือการยกเลิกการขอส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน หรือเอกสาร
ราชการอ่ืนๆ ตามนโยบายรัฐบาล หน่วยงานสามารถติดต่อเพ่ือขอรับค าแนะน า หรือความช่วยเหลือได้ที่ DGA 
Contact Center โทร : 02- 612-6060 หรือ อีเมล : contact@dga.or.th 
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ขั้นตอนการติดต่อเพื่อขอใช้งานระบบ GDX 

รอส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตรวจสอบ 
และอนุมัติ เปิดสิทธิการเข้าใช้ข้อมูลต่าง ๆ  
(1-2 วัน)  

รอผู้ดูแลระบบหน่วยงานของท่านเอง ตรวจสอบ 
และอนุมัติ เปิดสิทธิเข้าใช้เมนูต่าง ๆ  
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สิ่งท่ีหน่วยงานต้องจัดเตรียมส าหรับใช้งาน GDX 
1. กรณีเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง แบบ online 

1.1 กรณีที่ยังไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลกรมการปกครอง ประสานกรมการปกครองเพ่ือขออนุญาตเข้าถึง
ข้อมูล (สิทธิ์การเข้าถึง : Linkage center หรือ IKNO) และก าหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ที่จะใช้งาน (โดยเจ้าหน้าที่ 
ที่จะใช้ต้องขอ PIN ส าหรับเข้าระบบด้วย) 

1.2 หน่วยงานกรอกใบค าขอใช้บริการระบบ GDX (สพร.) 
  ก าหนดข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง 
  แจ้งรายละเอียดผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
  สพร. ลงทะเบียนข้อมูลหน่วยงาน 

1.3 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเข้าสู่ระบบที่ url : https://gdx.dga.or.th 
1.4 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจัดการผู้ใช้ของหน่วยงาน 

*หมายเหตุ : หน่วยงานต้องจัดหาเครื่องอ่านบัตร (smart card reader) ส าหรับใช้งาน 

2. กรณีเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง แบบอ่านข้อมูลจากบัตร 
2.1 หน่วยงานกรอกใบค าขอใช้บริการระบบ GDX (สพร.) 

  ก าหนดข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง 
  แจ้งรายละเอียดผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
  สพร. ลงทะเบียนข้อมูลหน่วยงาน 

2.2 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเข้าสู่ระบบที่ url : https://gdx.dga.or.th 
2.3 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจัดการผู้ใช้ของหน่วยงาน 

*หมายเหตุ : หน่วยงานต้องจัดหาเครื่องอ่านบัตร (smart card reader) ส าหรับใช้งาน 

3. กรณีเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3.1 หน่วยงานต้องท าหนังสือขอเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยแจ้งว่าใช้งาน  

ผ่าน สพร. จากนั้น DBD จะออก user/pass ให้กับหน่วยงาน และหน่วยงานส่งให้ สพร. เพื่อติดตั้งระบบ 
3.2 หน่วยงานกรอกใบค าขอใช้บริการระบบ GDX (สพร.) 

  ก าหนดข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง 
  แจ้งรายละเอียดผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน 
  สพร. ลงทะเบียนข้อมูลหน่วยงาน 

3.3 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเข้าสู่ระบบที่ url : https://gdx.dga.or.th 
3.4 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจัดการผู้ใช้ของหน่วยงาน 

 
หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  

 www.dga.or.th  
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5. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป้าหมายนี้มุ่งเน้นให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นธรรม เน้นความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
การด าเนินการของภาครัฐจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ภารกิจหรือขั้นตอนบางอย่างอาจมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เมื่อเวลา  
ผ่านไปภารกิจหรือขั้นตอนนั้นอาจไม่จ าเป็นอีกหรือลดความจ าเป็นลง หรือซ้ าซ้อนกับภารกิจอ่ืน  ดังนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติงานและการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีความคุ้มค่า
มากขึ้น มีแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  
5.1 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจตามความจ าเป็นโดยค านึงถึง 
แผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ ในระดับต่าง ๆ ฐานะการเงินการคลัง 
และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 ขั้นตอนการด าเนินการทบทวนภารกิจให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและสถานการณ์ มีดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน 
 2. คณะท างานมีการประชุมเพ่ือพิจารณาว่า ภารกิจที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
 3. คณะท างานมีการสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเหมาะสมของภารกิจ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกภารกิจ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
5.2 การจัดให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสม 
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุง ยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ด าเนินการดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานมาส ารวจและศึกษาข้อบัญญัติ /เทศบัญญัติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกฉบับ  
 2. คณะท างานมีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่า  
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. คณะท างานมีการสรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
ที่มีอยู่ และข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขปรับปรุง หรือการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นมาใหม่เสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาตัวอย่าง ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการดูแล ควบคุมสุนัข ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อบัญญัติสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เป็นต้น 
หมายเหตุ : สามารถดูตัวอย่างการปรับปรุงข้อบัญญัติเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 
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6. การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ นอกจากจะต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังต้องค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการทั้งในการจัดให้มีการบริการที่ดี  
และมีคุณภาพ การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นหรือความพึงพอใจต่อการบริการ เพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งข้ึน  
 
 สิ่งที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อการมารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ประการ 
ประกอบด้วย  
 1. ความคาดหวังด้านบุคลากร : บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี “จิตบริการ” 
แสดงออกภายนอกให้ผู้รับบริการประทับใจ คือ  ต้องมีหัวใจแห่งการให้บริการทั้งภายในขอบเขตงานมีความ
รับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง และนอกขอบเขตงานที่รับผิดชอบ คือ ยินดีให้บริการ แม้งานบางอย่าง 
ที่ประชาชนชนมาขอรับบริการจะอยู่นอกเหนือขอบเขตงานของตน แต่ก็ยินดีที่จะติดต่อ ประสานงาน หรือให้
ค าแนะน าแก่ประชาชนด้วยใจบริการ ซึ่งอาจสรุปคุณลักษณะ 7 ประการที่ประชาชนคาดหวังจากบุคลากร  
ของรัฐ ได้แก่ 

 Smiling คือ มีความยิ้มแย้มที่จะให้บริการ 
 Responsibility คือ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันใจ 
 Respectful คือ แสดงออกถึงความนับถือ และให้เกียรติประชาชนที่มารับบริการ 
 Voluntaries Manner คือ ให้บริการประชาชนด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ  
 Image Enhancing คือ การรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
 Courtesy คือ การมีกิริยาอ่อนน้อม สุภาพ และมีมารยาทดี 
 Enthusiasm คือ ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 

ทั้งนี้ อาจมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน เช่น จัดให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทั้งความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ กระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน กิริยามารยาท และจิตส านึกดี การประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาของงาน 
ที่ปฏิบัติอยู่  ทั้งตัวบทกฎหมาย หนังสือสั่งการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือจะได้น าข้อมูล  
มาด าเนินการ พัฒนางานบริการต่อไป  
 2. ความคาดหวังด้านสถานที่ : การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ  
ของประชาชน โดยอาจน าแนวทาง 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) มาเป็นแนวทางการจัด
และปรับปรุงสถานที่ท างานและสถานที่ให้บริการ ให้สะอาด เป็นระเบียบ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดประสิทธิภาพ
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ในการให้บริการ อันเป็นพ้ืนฐานของการเพ่ิมผลผลิตและบริการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการ ดังนี้ การจัดบริเวณที่จอดรถให้แก่ผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ จัดสถานที่ให้มีคว ามสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงามจัดให้มีที่นั่งรออย่างเพียงพอมีบริการหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และน้ าดื่มไว้
บริการขณะนั่งรอ มีป้ายบอกทาง/ป้ายแสดงขั้นตอนการติดต่อราชการ/ป้ายชื่อสถานที่จุดบริการ/แผนผังจุด
บริการตามล าดับขั้นตอน เช่น บัตรคิว มีแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆที่เพียงพอ และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
จัดให้มีช่องทางพิเศษ หรือบริการเขียนค าร้อง จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ คนชรา และผู้พิการจัด
ให้มีการบริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต สัญญาณ WiFi ในบริเวณส านักงาน เพ่ือให้บริการ 
ผู้ที่มาติดต่อส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
 3. ความคาดหวังด้านกระบวนการให้บริการ : การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องเป็นไปอย่างมีข้ันตอน มีระบบ รวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เสมอภาค และมีความถูกต้อง  
 ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
และเพ่ิมคุณภาพการให้บริการประชาชนเบื้องต้น ได้แก่  
  1) ประสิทธิภาพ  
  2) คุณภาพ  
  3) ความท่ัวถึง  
  4) ความเสมอภาค  
  5) ความเป็นธรรม  
  6) การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  7) การตอบสนองความพึงพอใจ  
  8) ความต่อเนื่อง  
  9) ความสะดวก  
  10) ความพร้อมในการให้บริการ 
 
6.1 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จที่แน่นอนของงานบริการสาธารณะทุกงาน เพ่ือให้ประชาชนทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการด าเนินงานจนแล้วเสร็จ  และต้องประกาศให้ประชาชนทราบ โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ  
ที่ประชาชนหรือส่วนราชการอ่ืนที่จะมาติดต่อจ าเป็นต้องรู้  อย่างไรก็ตาม การก าหนดระยะเวลานั้น  
ต้องค านึงถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการด้วยว่า งานใดสามารถรวมพิจารณาในขั้นตอนเดียวกันได้  
การก าหนดระยะเวลาก็ต้องลดระยะเวลาในส่วนดังกล่าวลงด้วย และเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  
จึงก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องดูแลให้มีการปฏิบัติงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ด้วย  
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ทั้งนี้ กระบวนงานบริการหลักตามภารกิจทีได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้แล้ว มีจ านวน 18 กระบวนงาน 
(อบจ. 4 เทศบาล 17 อบต. 11) (ตาม นส.มท. ที่ มท. 0810.3/ว  10793 ลว. 19 ก.ย. 46 และ นส.มท. ที่ มท 
0810.3/ว 4422 ลว. 22 ธ.ค. 46) 

ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลดแล้ว ภารกิจของ อปท.  
ที่ด าเนินการ 

1 จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 นาที/ราย เทศบาล/อบต. 
2 จัดเก็บภาษีป้าย 5 นาที/ราย เทศบาล/อบต. 
3 จัดเก็บค่าธรรมเนียม 

จากผู้พักโรงแรม 
5 นาที/ราย อบจ. 

4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 30 วัน/ราย เทศบาล/อบต. 
 -ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนที่

ก่อสร้าง 
15 วัน/ราย  

 -ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 15 วัน/ราย  
5 สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 3 ชม. / ราย อบจ./เทศบาล/อบต. 
6 ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที อบจ./เทศบาล/อบต. 
7 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งตอบการด าเนินการให้ผู้ร้อง

ทราบภายใน 7 วัน 
 
 

อบจ./เทศบาล/อบต. 

 ด้านทะเบียนราษฎร/ 
บัตรประจ าตัวประชาชน 

  

8 แจ้งเกิด 10 นาที/ราย เทศบาล 
9 แจ้งตาย 10 นาที/ราย เทศบาล 
10 ย้ายที่อยู่ 10 นาที/ราย เทศบาล 
11 ก าหนดเลขที่บ้าน 3 วัน/ราย เทศบาล 
12 ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน  

(ครั้งแรก) 
10 นาที/ราย เทศบาล 

13 ขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บัตรเดิมหมดอายุ) 
 
 
 

10 นาที/ราย เทศบาล 
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ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาให้บริการที่ปรับลดแล้ว ภารกิจของ อปท.  
ที่ด าเนินการ 

 ด้านสาธารณสุข   
14 การขออนุญาตประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 
ประเภท) ทั้งกรณีขออนุญาตใหม่/
ต่อใบอนุญาต 

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต. 

15 การขออนุญาตจัดตั้งตลาดทั้งกรณี
ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต. 

16 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ า
หน่วยอาคารหรือสถานที่สะสม
อาหาร (พ้ืนที่เกิน 200 ตร.ม.)  
ทั้งกรณีขออนุญาตใหม่/ 
ต่อใบอนุญาต 

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต. 

17 การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ ทั้งกรณีขอ
อนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

20 วัน/ราย เทศบาล/อบต. 

 
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ 

ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 มีเป้าหมายการด าเนินการประกอบด้วย  
การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 -50 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
พิจารณาด าเนินการลดขั้นตอนและระยะแล้วเสร็จในการให้บริการประชาชนตามบริบทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามสมควร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาคัดเลือกงานเพ่ือลดขั้นตอน  
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยอาจพิจารณาจากหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังนี้  
 1) เป็นกระบวนงานหลัก เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น ากระบวนงานหลักขึ้นมาด าเนินการ
ทั้งหมดแล้ว อาจเลือกกระบวนงานรองและกระบวนงานสนับสนุนมาด าเนินการต่อไปได้  
 2) เป็นกระบวนงานที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนจ านวนมาก เนื่องจากเป็นกระบวนงานที่มีประชาชน
มาใช้บริการจ านวนมาก 
 3) เป็นกระบวนงานที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
 4) เป็นกระบวนงานที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยอาจจะพิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียน
และผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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6.2 กรณีที่มีหนังสือร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนหรือส่วนราชการ 
ให้ตอบค าถามหรือแจ้งผลการด าเนินการภายในสิบห้าวันหรือภายในระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดระบบการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ 
ความคิดเห็นข้อร้องเรียน เช่น พบเห็นการทุจริตของพนักงานให้บริการไม่ดี ข้อร้องทุกข์ มักมีสาเหตุมาจาก 
การที่ผู้ร้องเชื่อว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่  หรือละเว้ นการปฏิบัติหน้าที่ 
ของหน่วยงาน เช่น การไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นการสะท้อนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลเพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง 
ให้ประชาชนมีโอกาสให้ข้อมูล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนตามที่มุ่งหวังจริงหรือไม่ หรือมีสภาพปัญหาที่เกิดจากการได้รับบริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ต้องตอบค าถามในทุกค าถามปัญหาที่ประชาชนต้องการทราบ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ น าข้อเสนอไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ตรงจุด 
หรือสอบถามความพึงพอใจในเรื่องที่มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ณ สถานที่บริการ 
 การจัดระบบการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการดังนี้ 

1) มอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมอาจจัดตั้งเป็นศูนย์ด ารงธรรมของหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่  
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง ประสานงาน ติดตามเรื่อง และรายงานผลการด าเนินการ 

2) จัดให้มีสมุดบันทึกหรือบัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยในรายละเอียดของสมุดบันทึกหรือบัญชี
รับเรื่อง ควรประกอบด้วย เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่คาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

3) ก าชับให้ผู้รับผิดชอบให้ความส าคัญในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน และหากกรณีใดมีปัญหาอุปสรรค ความยุ่งยาก  หรือปัญหาจากบุคคลอ่ืนโดยมีข้อมูลเบื้องต้ น
พอสมควร ให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขโดยทันที 

4) การรายงานผลความคืบหน้าหรือผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบภายใน 15 วัน 
หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศไว้ในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณี 
ไม่แล้วเสร็จ หรือเป็นเรื่องท่ีส่งต่อให้หน่วยงานอื่นก็ให้แจ้งผู้ร้องภายในเวลาก าหนดเวลาเดียวกัน 

5) รวมเรื่องร้องเรียนเพื่อจัดท าเป็นระบบข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป 
6) รายงานสรุปผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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6.3 การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือมีส่วนร่วม ในการเสนอแนะเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ  
และข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ เพ่ือชี้แจง  
ท าความเข้าใจในเหตุผลและความจ าเป็นของการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งจะท าให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการร้องเรียนหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอาจด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การจัดให้มีกล่อง/  
ตู้รับฟังความคิดเห็น จัดให้มีแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอกรอก เปิดโทรศัพท์สายด่วนรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็น จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล การส ารวจ
ภาคสนาม การส ารวจทางไปรษณีย์ มีตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส ารวจโดยส่งข้อความสั้น  
บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Line, Facebook, Twitter) ที่เป็นทางการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ตัวอย่างช่องทางการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน 
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน   

 “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ถือเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ/วิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่   
มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับความแผนการปฏิบัติงานหรือไม่  ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการใช้บุคลากรและทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยจัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติการ 
เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการวางแผนบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา หรือยุติการด าเนินการ ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณา
บ าเหน็จความชอบหรือเงินรางวัลประจ าปี โดยมีแนวทางตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

7.1 การจัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมในการประเมินผลของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพของบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดให้มีบุคคลภายนอกร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9 คน โดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย  

1.1 ผู้แทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน เอกชน หรือกลุ่มประชาชน  จ านวน 2 คน 
1.2 ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น        จ านวน 2 คน  
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ       จ านวน 2 คน 
1.4 ผู้แทนส่วนราชการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 2 คน 
1.5 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
1.6 หัวหน้าส านักงานปลัดฯ     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
1.7 หัวหน้าฝ่าย      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

**(1) ผู้แทนชุมชนในข้อ (1) หมายถึง ผู้แทนกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ผู้แทนของประชาคม 
ผู้แทนชุมชนของเทศบาล ผู้แทนหมู่บ้านของ อบต. ผู้แทนกลุ่มเยาวชน เป็นต้น 

**(3) ผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่ใช่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้มีความรู้ในด้าน 
ต่าง ๆ สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ให้คณะกรรมการฯ เลือกบุคคลใน (1) หรือ (3) เป็นประธานคณะกรรมการ 
 3. ให้คณะกรรมการฯ ท าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ใน 4 มิติ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของภารกิจ คุณภาพของบริหาร ความคุ้มค่าของภารกิจ 
และความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการดังนี้ 
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  3.1 มิติที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน : พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบ
การประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยก าหนดให้ผลลัพธ์ต้องมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ค่าเป้าหมายจะต้องสะท้อนต่อสิ่งที่ต้องการให้บรรลุ ภายหลังจากที่
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานจนครบรอบการประเมินแล้ว สรุปเป็น คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการฝึกอบรมประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ผลสัมฤทธิ์ คือ ร้อยละ/จ านวน 
ของประชาชนที่ได้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
  3.2 มิติที่ 2 ประเมินคุณภาพบริการ : ประเมินทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการวัด 
ใน 3 ระดับ คือ  

 ระดับกระบวนการ (Process) เป็นการวัดพฤติกรรมและวิธีการให้บริการ 
 ระดับปัจจัยน าออก (Output) เป็นการวัดความสามารถที่ผู้ให้บริการมีอยู่ 
 ระดับผลลัพธ์ที่บังเกิด (Outcome) เป็นการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(ระดับการให้บริการที่คาดหวังและท่ีได้รับ แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด) 
  3.3 มิติที่ 3 ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ : ประเมินการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน
เพ่ือให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ทั้งนี้ 
และกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถ
ค านวณเป็นเงินได ้

การประเมินความคุ้มค่า หน่วยงานสามารถประเมินการปฏิบัติภารกิจได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างการด าเนินงาน และภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานว่ามีผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่า
หรือไม่ เพียงใด ใน 3 ประการ ได้แก่ 

 - ประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจ : ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการ
ปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจาการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และผลที่คาดว่าได้รับ ที่ก าหนดก่อนด าเนินการหรือไม่โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 3 ด้าน ได้แก่  
การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ 

- ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ : ประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการท างาน พิจารณาจากผลผลิต เทียบกับต้นทุนทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมี
กระบวนการท างานที่ประหยัดทรัพยากร 

 - ผลกระทบ : ประเมินผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือตั้งใจและไม่ได้
คาดหมาย ที่เกิดขึ้นระหว่างและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจจะกระทบต่อการพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติท่ีสามารถประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึง
ถึงผละกระทบในกรณีท่ีไม่ได้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย 
  3.4 มิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ : เป็นการวัดระดับ
ความพอใจของผู้บริการ เช่น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก เป็นต้น 
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4. ให้คณะกรรมการฯ วิเคราะห์การประเมินและจัดท าสรุปเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ : องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี (Local Performance Assessment : LPA) ด าเนินการประเมิน 5 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ 
ด้านธรรมาภิบาล) มาให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณาซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้
จังหวัดตั้งคณะท างานระดับจังหวัดวิเคราะห์ โดยไม่จ าเป็นต้องสร้างเครื่องมือประเมินใหม่ อย่างไรก็ตาม  
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ 3 มิติ คือ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน คุณภาพบริการและความคุ้มค่าของภารกิจ ยังขาดมิติความพึงพอใจของประชาชนที่มารับ
บริการต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการเพ่ือให้ครบ 4 มิติ   

  7.2 การประเมินบุคคล ให้ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจาการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 
  การประเมินบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ. กท. หรือ ก.อบต. ก าหนด 

  7.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด และเป็นไปตาม มาตรา 35  
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้ข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่ วนท้องถิ่ นตามหลัก เกณฑ์ที่  ก . จ .  ก .ท .  หรื อ  ก .อบต .  ก าหนด  และ เป็น ไปตาม มาตรา 35  
ของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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รายช่ือผู้ประสานงาน/ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม 

 

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

โทร. 02-241-9000 ต่อ 2312 

นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 

นางสาวอิทธินพวลี แก้วแสนสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายโพธิรัตน รัตนพันธ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ประเด็น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดต่อ 

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

โทร. 02-241-9000 ต่อ 2123 

 

ประเด็น การท าความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อ 

กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

โทร. 02-241-9000 ต่อ 2123 

 

ประเด็น การควบคุมภายใน ติดต่อ 
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
โทร. 02-241-9000 ต่อ  1306 
 

ประเด็น การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในหน่วยงาน การประเมินบุคคล  การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด ติดต่อ 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
โทร. 02-241-9000 ต่อ 3785, 3133 และ 4211 
 

ประเด็น การจัดซื้อหรือจัดจ้างให้ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม ติดต่อ 

ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 

โทร. 02-241-9000 ต่อ 1504 
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แบบฟอร์ม 
การรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 6 
กรณีหน่วยงานของรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จัดตั้งส านัก/กอง ขึ้นใหม่ 

หรือท่ีได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 
 

(1) วค. 1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
(2) วค. 2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
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แบบฟอร์ม 
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 8 

 
(1) ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ระดับหน่วยงานของรฐั) 
(2) ปค. 2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(กรณีกระทรวงเจ้าสังกดัส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง  
หรือจังหวัดรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 

(3) ปค. 3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

(4) ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(5) ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(6) ปค. 6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

หมายเหตุ :  
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และ ปค. 6  
2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ต้องจัดท าแบบ ปค.6 แต่ให้ระบุในหนังสือน าส่งรายงาน หรือระบุหมาย
เหตุไว้ในแบบ ปค.1 ว่า ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้แต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จึงไม่มีการจัดท าแบบ ปค. 6  
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

นายประยูร  รัตนเสนีย  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

นายสันติธร ยิ้มละมัย  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

นายทว ี เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

คณะผูจัดทํา 

นางคณติา ราษฎรนุย ผูอํานวยการกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิน่ 

นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีทองถิ่น 

 นายสุริยะ หินเมืองเกา หัวหนาฝายสงเสรมิการบรหิารจัดการทองถิน่ 

 นางสาวอิทธินพวล ี แกวแสนสุข นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

 นายไพศาล พันธุระ นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

 นางแพรวนภา   กองภพธนดล นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

 นายโพธริัตน รัตนพนัธ นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

 นางศุภิสรา เชื้ออินทร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 นางสาวภัคษิรภา   ภัชระพรกูล เจาพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 

 นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
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