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ในการปฏิ รู ป ระบบราชการครั้ ง สํ าคั ญ ที่ ผ  า นมาเมื่ อ เดื อ น
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น ไดมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราช
การแผนดินไวอยางชัดเจน ดังปรากฏอยูในมาตรา ๓/๑ ของพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กลาว
คือ “ตองเปนไปเพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม คาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขัน้
ตอนการปฏิบตั งิ าน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน ที่ไมจําเปน การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ
การอํ านวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”
รวมทั้งยังไดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ
เรียกกันวา ก.พ.ร. ขึน้ เพือ่ ทําหนาทีเ่ ปนเจาภาพดูแล ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุ
ผลสมตามเจตนารมยที่วางไว
การนําเจตนารมยดงั กลาวไปสูก ารปฏิบตั ใิ หบงั เกิดผลนัน้ ก.พ.ร.
ไดดาเนิ
ํ นการจัดวาง !"#$%&#'()$)* หรือ +,-./-0( ในรูปของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่ อ เป น กรอบทิ ศ ทางและแนวทางในการนํ าไปสู  ก ารปฏิ บั ติ อ ย า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการกําหนดกติกาใหมของการบริหาร
ราชการแผนดิน โดยการประกาศใช พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช
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ตั้ ง แต วั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๔๖ เพื่ อ เป น การสร า งแรงผลั กดั น
ให เ กิ ด การปรั บเปลี่ยนวิถีทาง และวัฒนธรรมการทํางานอยางจริงจัง
รวมไปจนถึงมาตรการสรางแรงจูงใจ (incentives) เพือ่ เสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี ทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนเรือ่ งของการกําหนดขอบเขต แบบ
แผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงค ดังนี้
การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (citizen centered) เพือ่ ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและกอใหเกิดผลกระทบในทางที่ดีตอการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยยึดการบริหารแบบ
บูรณาการ ซึง่ มุง เนนผลลัพธทเี่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน ทีส่ อดคลองเปน
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไว
ลวงหนา ที่สามารถแสดงผลและวัดผลงานไดอยางชัดเจน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ ใน
การดําเนินภารกิจของรัฐจะตองมีการเปรียบเทียบตนทุนคาใชจา ย ทีใ่ ชในการ
ดํ าเนิ น งาน ทั้งภายในหนวยงานตนเองและระหวางหนวยงานโดย
เฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทเ่ี ปนการดําเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน เพือ่ ดูผล
ลัพธที่เกิดขึ้นวามีความคุมคากับเงินลงทุนที่เกิดจากการนํ าภาษีของ
ประชาชนไปดําเนินการ หากไมคมุ คาก็ไมควรดําเนินการตอไป
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ไม มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจํ าเป น โดยลด
ขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการลงจากที่ เ ป น อยู  เ ดิ ม
มอบอํานาจการตัดสินใจใหกับผูที่อยูใกลชิดกับประชาชน จัดบริการให
ประชาชนสามารถรับบริการใหแลวเสร็จในที่เดียวกัน เพื่อใหประชาชน
ไดรบั บริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทนั ตอเหตุการณ
โดยจะตองมีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการขัน้ ตอนทํางานใหมอยู
เสมอ สวนราชการจึงควรจัดลําดับ ความสําคัญและความจําเปนของงาน หรือ
โครงการทีจ่ ะทําใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และงบ
ประมาณของประเทศ ซึ่งอาจมีผลตองพิจารณายุบเลิกสวนราชการที่ไม
จําเปน และการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสม
ประชาชนไดรบั การอํานวยความสะดวกและไดรบั การตอบ
สนองความตองการ
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการตองมุง
เนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปน
หลัก ดังนั้น จึงตองมีการสํารวจความตองการของประชาชน และความ
พึงพอใจของผูรับบริการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและเปดเผยขอมูลขาวสารที่ใหประชาชนทราบและเขาใจงาย
เวลามาติดตอ
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอยางสมําเสมอ
่
สวนราชการ
จะตองสรางระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม
วัดผลการปฏิบัติงานอยางสมําเสมอ
่
ซึง่ จะทําใหสามารถผลักดันการ
ก.พ.ร.
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(๘)
ปฏิ บั ติ งานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังชวยใหการพิจารณาใหบําเหน็จความชอบ และรางวัล
แกขาราชการเปนไปตาม ผลการปฏิบัติงานอยางจริงจัง
พระราชกฤษฎี ก าดั ง กล า วจะเป น การพลิ ก โฉมการบริ หาร
ราชการแผ น ดิ น ที่ สํ าคั ญ ซึง่ จะทํ าให เ กิ ด ประโยชนรวมกันทั้งภาค
ประชาชนและภาครัฐอยางแทจริง

ก.พ.ร.
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การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดี
วัตถุประสงคและความจําเปน
ในการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดี
ในการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ขึ้น ซึ่งถือเปนการนําแนวความคิดเกี่ยวกับ
การปฏิรูประบบราชการมาแปลงใหเปนรูปแบบกฎหมายเพื่อใหเกิดมี
ผลใช บั ง คั บ เป น การถาวรนั้น ไดแสดงเหตุผลของการตราพระราช
บัญญัตินี้ใหเห็นเจตนารมณของกาวแรกในการปฏิรูประบบราชการไว
อยางชัดเจนวา “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราช
การ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
และการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดย
กํ าหนดให ก ารบริ ห ารราชการแนวทางใหม ต  องมี ก ารกํ าหนด
นโยบาย เป า หมาย และแผนการปฏิ บัติ ง านเพื่อใหสามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับนโยบาย
และการปฏิบัติราชการ” ซึ่งจะสอดรับกับการตราพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ทีต่ ราขึน้ พรอมกัน โดยได
แสดงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ไววา “…การจัดกลไกของ
ระบบราชการจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับ

๒
สภาพความเปนไปของสังคม…. เพือ่ ให(สวนราชการ) สามารถ
กํ าหนดเปาหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของสวนราชการที่มี
ความเกี่ยวของกันใหสามารถทํ างานรวมกันไดอยางมีเอกภาพ
และเกิดประสิทธิภาพ รวมทัง้ จะเปนการลดคาใชจา ยในสวนงาน
ที่ซํ้าซอนกัน เมือ่ จัดสวนราชการใหมใหสามารถปฏิบตั ไิ ดแลว จะ
มีผลทําใหแนวทางความรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ มี
เปาหมายทีช่ ดั เจน”
ดังนัน้ ในการปฏิรูประบบราชการที่ผานมาจึงไดแสดงให
เห็นเปาหมายหลักอยู ๓ ประการ คือ
(๑) การจัดสวนราชการใหม โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรของ
ชาติในแตละดาน มีการบูรณาการภารกิจที่เคยกระจัดกระจายหรือ
ซํ้าซอนเขาไวอยูในสวนราชการเดียวกัน เพื่อใหสามารถกําหนดแผน
การบริ ห ารได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และกํ าหนดอํ านาจหน า ที่ ข อง
ผูบ ริหารในองคกรในระดับตาง ๆ ใหชัดเจนทั้งในดานนโยบาย ดานการ
กําหนดแผนและกํากับราชการ และดานการปฏิบัติงาน
(๒) พัฒนาการจัดองคการ การปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิรูประบบราชการใน
ระยะตอไป ซึ่งจะอยูในอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. ที่จะดําเนินการเปน
ระยะ ๆ
(๓) การกําหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่จะทําใหเกิด
การบริหารราชการที่ดี ทัง้ นี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะกําหนดแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ร าชการให เ ป น ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชนสุขแก
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่วัดผลได หลักการนี้ไดปรากฏอยู
ก.พ.ร.
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๓
ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งบัญญัติไววา
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๔
หลั ก การตามมาตรา ๓/๑ ดังกลาวขางตนนั้นมีความ
มุ  ง หมายให ก ารบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ใช วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองทีด่ ี หรือ Good Governance โดยมีการกําหนดความหมาย
ไวในบทบัญญัตมิ าตรา ๓/๑ เพื่อเปนหลักใหยึดถือในการปฏิบัติราชการ
และเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่สอด
คลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีการปฏิบัติที่เปนไป
ในแนวทางเดียวกัน มาตรา ๓/๑ จึงบัญญัติใหตราพระราชกฤษฎีกา
กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให
สวนราชการและขาราชการปฏิบัติขึ้น เพื่อใหพระราชกฤษฎีกาที่จะตรา
ขึ้ น ดั ง กล า วเป น การกํ าหนดกรอบและทิ ศ ทางที่ ส  ว นราชการและ
ขาราชการพึงจะตองปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูผลลัพทของการบริหารราช
การที่ ดี ต ามเจตนารมณ ข องการปฏิรูป ระบบราชการ และเปนสวน
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามขอ
เสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหใชเปนแนว
ทางในการพัฒนาระบบราชการ ซึง่ ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา “พัฒนา
ระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุ ค โลกาภิ วั ต น โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดีและประโยชนสุขของประชาชน” จากเหตุผลและ
ความจํ าเปนดังกลาวจึงเปนที่มาของการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
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๕
การที่ไดกําหนดเปาหมายและวิธีการในการดําเนินการเพื่อ
การบริหารราชการทีด่ ใี หอยูใ นรูปของ “พระราชกฤษฎีกา” นัน้ เนือ่ งจาก
เห็นวา แมวาตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จะไดบญ
ั ญัตหิ วั ขอตาง ๆ ที่
แสดงให เ ห็ น ความประสงค ข องกฎหมายว า
การปฏิ บั ติ
ราชการในยุคตอไป ทั้งสวนราชการและขาราชการผูเกี่ยวของมีหนาที่
ตามกฎหมายที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ ป น ไปตามหั ว ขอในบทบัญญัติ
ดังกลาวแลวก็ตาม แตหัวขอในบทบัญญัตินี้ก็ยังเปนหัวขอที่เพียงแต
แสดงถึงเปาหมายหลักทีต่ อ งการ ยังขาดการกําหนดถึงวิธีการปฏิบัติ
ของสวนราชการและขาราชการที่จะใหดําเนินการไปสูเปาหมาย แตถา
หากปลอยใหมีการพัฒนากันเองไมวาโดยสวนราชการเอง หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรีในแตละเรื่อง ก็อาจไดผลเฉพาะบางหนวยงานที่ผูบริหาร
มีความกระตือรือลนทีจ่ ะพัฒนาการปฏิบตั งิ านขององคกร และแมวาจะ
มีผูบริหารองคกรเชนนั้นหลายสวนราชการ แตก็จะพัฒนาไปในสวนที่
ตนเองเห็นวาเหมาะสม ซึ่งอาจเปนผลใหแนวทางการปฏิบัติราชการมี
ความแตกตางกัน สรางความสับสนในการบริหารราชการในภาพรวม
และสงผลกระทบตอประชาชนผูรับบริการจากภาครัฐ
นอกจากนี้ จากสภาพปญหาที่มีมาในอดีต แมวาหัวขอ
ตาง ๆ ที่บัญญัติไวในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเปนที่รับรูในวงราชการวา
จะตองปฏิบัติใหเกิดผลเชนนั้นอยูแลวก็ตาม แตการที่ไมมีการรวบรวม
เปนกฎเกณฑใหตองปฏิบัติที่ชัดเจน จึงเกิดการใชดุลพินิจในการเลือก
ปฏิบัติของแตละสวนราชการตามที่เห็นเหมาะสม ทําใหไมอาจวัดผล
ก.พ.ร.
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๖
การปฏิบัติงานของภาครัฐไดชัดเจน ซึ่งจะกระทบถึงการวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านในภาพรวมของรัฐ ตลอดจนการใหบริการแกประชาชน
ใหเกิดความพึงพอใจยังไมอาจดําเนินการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นได
กรณีดังกลาวจึงเปนเปาหมายหลักขอหนึ่งของการปฏิรูป
ระบบราชการ เพือ่ ใหมกี ารกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการที่ทุกสวน
ราชการตองนําไปปฏิบัติ และเมือ่ มีการกําหนดขึ้นเปนกฎเกณฑในรูป
ของกฎหมายแลว จึงมิใชเปนเรื่อง “ขอควรปฏิบตั ิ” อีกตอไป แตจะมี
ผลเปน “บทบังคับ” ใหทุกสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม ซึ่ง
ประโยชนที่จะไดรับสําหรับการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ
๑. รัฐจะสามารถกําหนดนโยบาย และเปาหมายการดําเนินงาน
ในแต ล ะป ที่ชั ด เจน และมี ก ลไกที่ จ ะพั ฒ นาองค ก รของภาครั ฐ ใหมี
ประสิทธิภาพขึ้นได
๒. สวนราชการและขาราชการ
จะมีแนวทางในการ
ปฏิบตั ริ าชการที่เปนมาตรฐานที่ชัดเจน มีความโปรงใส สามารถวัดผล
การดําเนินงานได
๓. ประชาชนจะไดรบั การบริการทีร่ วดเร็ว สามารถตรวจสอบ
การดําเนินงานได และมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๗

๒. ขอบเขตการใชบับงั คับของพระราชกฤษฎีกา
การกําหนดขอบเขตการใชับังคับของพระราชกฤษีกานี้ไดมี
บัญญัติไวในสวนตอนตนของพระราชกฤษฎีกาและในบทเบ็ดเตล็ดใน
หมวด ๙ ซึ่งจะเปนการแสดงใหเห็นวาพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับกับ
ผูใดบาง และการแกไขปญหาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาบางกรณี
ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) การบังคับใชกบั สวนราชการ
!BLQ3%#.*#%`& -"#@PQ#"QL#& & BLQ3%#.*#%$#"*]-"#@QL#E6Q@
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การกํ าหนดหลั ก การตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น มีความประสงค
จะใหใชบังคับกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทัง้ ทีเ่ ปน
ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมทัง้ หนวยงานอืน่ ทีอ่ ยูใ น
กํ ากับของราชการฝายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการ
เชนเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม
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๘
อยางไรก็ตาม โดยที่หลายเรื่องเปนเรื่องใหมในการปฏิบัติ
ราชการ อาจตองใชเวลาในการปรับปรุงองคกรและเตรียมการใหพรอม
กับการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกานี้
รวมทั้งเพื่อมิใหเกิดการสับสนในการปฏิบัติราชการ ดวยเหตุนี้ การ
กําหนดที่จะใหเรื่องใดจะใชบังคับกับสวนราชการใด ในเวลาใด โดยจะมี
เงื่อนไขกําหนดใหตองปฏิบัติอยางไรตามพระราชกฤษฎีกานี้ จึงใหเปน
ไปตามที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ก.พ.ร.
จะทําหนาที่สํารวจความพรอม การเตรียมการลวงหนาและรายงานตอ
คณะรัฐมนตรีตอ ไป โดยในทางปฏิบัติ ก.พ.ร. ควรจะจัดทําเปนปฏิทิน
กํ าหนดเรื่องและหนวยงานที่จะตองปฏิบัติในเวลาใดใหชัดเจน ทั้งนี้
หลังจากที่ ก.พ.ร. ไดสรางความเขาใจและออกแบบแนวทางปฏิบัติใน
แตละเรื่องเสร็จเรียบรอย เวนแตเรื่องใดที่ ก.พ.ร. เห็นวา สวนราชการ
สามารถดํ าเนิ น การได ก็ จ ะกํ าหนดให นํ าเรื่ อ งนั้ น ไปปฏิ บั ติ ทั น ที

ในขณะนี้ ก.พ.ร. ไดพิจารณากําหนดแนวทางการบังคับใช
และขอบเขตการปฏิบัตติ ามพระราชกฤษฎีกาฉบับนีไ้ วแลว โดยกําหนด
หลักการดําเนินการไวดังนี้
๑. ภารกิจที่กํ าหนดใหสวนราชการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว ไมจํ าเปนตองดํ าเนินการใหแลวเสร็จไปพรอมกัน
ทุกเรือ่ ง
๒. การดําเนินการแตละเรื่องไมจาเป
ํ นตองใชวิธีดาเนิ
ํ นการ
อยางเดียวกัน อาจแตกตางกันไดตามความเหมาะสม
๓. ใหคํานึงถึงความพรอม ของสวนราชการเปนสําคัญ
สวนราชการใดที่มีความพรอมอาจใหดําเนินการไปกอนได
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๙
นอกจากนี้ เพื่อใหมีวิธีการดําเนินการที่มีลักษณะหลาก
หลาย ที่สามารถเลือกวิธีดําเนินการไดเหมาะสมกับแตละภารกิจที่ได
กําหนดใหสวนราชการตองดําเนินการ จึงไดกําหนดวิธีดาเนิ
ํ นการเปน
๕ กลุม ไดแก
กลุ มที่ ๑ ภารกิจที่ทุกสวนราชการตองดํ าเนินการ
ไปพรอมกันในทันที ไดแก ภารกิจที่สวนราชการดําเนินการไดเอง
โดยไมตอ งรอคูม อื แนวทางดําเนินการ ซึ่งเปนเรื่องที่สวนราชการตาง ๆ
ไดดาเนิ
ํ นการอยูกอนแลว สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดชี้แจงและแจงใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบและใหเริ่มดําเนินการในทันทีในป ๒๕๔๗ ซึง่ ได
แกเรือ่ งดังตอไปนี้
๑. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ
๓. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
๔. การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
๕. การอํานวยความสะดวกในการบริการ
๖. การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
กลุ  มที่ ๒ ภารกิ จ ที่ ใ ห บ างส วนราชการดํ าเนินการ
เพือ่ หาตนแบบ ไดแก ภารกิจที่สวนราชการที่มีความพรอมสามารถ
ดําเนินการไดเอง จึงเห็นควรใหบางสวนราชการทีม่ คี วามพรอมดําเนินการ
ไปไดในทันทีในป ๒๕๔๗ หลังจากสวนราชการดังกลาวไดดาเนิ
ํ นการ
ในระยะหนึ่งแลว สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการ หรือจัดใหมีการประกวดเพื่อคนหาสวนราชการที่ดําเนินการ
ไดผลดี เพือ่ นํามาเผยแพรและเปนตนแบบใหสว นราชการอืน่ ดําเนินการ
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๑๐
ในปตอไป ซึง่ ไดแก การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
(ในกรณีสวนราชการที่มีการวิเคราะหผลดี ผลเสีย และรับฟงความคิด
เห็น ในการดําเนินภารกิจนั้น ๆ อยูก อ นแลว)
กลุม ที่ ๓ ภารกิจทีจ่ ดั ใหมโี ครงการนํารอง ไดแก ภารกิจ
ที่สวนราชการที่มีความพรอมสามารถดํ าเนินการได แตไมสามารถ
ดํ าเนินการไดเองตามลํ าพัง จะตองไดรับความรวมมือและความชวย
เหลือจากสํานักงาน ก.พ.ร. หรือสวนราชการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เชน โครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการและโครงการผูนําการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน จึงเห็นควรดํ าเนินการโดยการคัดเลือกสวน
ราชการที่สมัครใจ หรือสวนราชการที่ไดรับการคัดเลือกวาเปนสวน
ราชการยุทธศาสตรที่ตองดําเนินการในป ๒๕๔๗ แลวขยายผลการ
ดําเนินการไปยังสวนราชการอื่นในปตอไป ซึง่ ไดแกเรือ่ งดังตอไปนี้
๑. การบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน (กรณีการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการในโครงการนํารอง)
๓. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการเสริมสรางแรงจูงใจ
๔. การจัดตั้งศูนยบริการรวม
กลุมที่ ๔ ภารกิจที่ตองมีการศึกษาจัดทําคูมือแนวทาง
ดํ าเนินการกอน ไดแก ภารกิจที่การดํ าเนินการตองอาศัยความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หากไมมีแนวทางที่ชัดเจน สวนราชการ
ตาง ๆ จะเกิดความสับสน ทําใหเสียเวลา คาใชจายในการลองผิด
ลองถูก จึงจําเปนที่สํานักงาน ก.พ.ร. หรือสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ
จะตองจัดใหมีการศึกษาหาแนวทางที่ชัดเจนกอนในปแรก หากได
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๑๑
แนวทางที่ชัดเจนแลว จึงจะใหสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการในปตอไป
ซึ่งไดแกเรือ่ งดังตอไปนี้
๑. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (ใน
กรณีสวนราชการที่ยังไมมีการวิเคราะหผลดี ผลเสีย และรับฟงความคิด
เห็น ในการดําเนินภารกิจนั้นมากอน)
๒. การวัดตนทุนตอหนวย
๓. การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
๔. การจัดซื้อจัดจางอยางมีประสิทธิภาพ
กลุม ที่ ๕ ภารกิจทีต่ อ งรอรัฐบาลใหมเขารับหนาที่ ไดแก
ภารกิจที่ไดกําหนดเปนเงื่อนไขใหรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีที่เขารับ
หนาที่จะตองดํ าเนินการ หรือกํ าหนดใหสวนราชการตองเตรียมการ
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่เขารับหนาที่ เชน การจัดทํา
แผนบริหารราชการแผนดิน และแผนนิติบัญญัติ เปนตน จึงจําเปนตอง
รอรัฐบาลชุดใหม แตทง้ั นีอ้ าจกําหนดเวลาใหมีการเตรียมการไวลวง
หนา เพื่อรองรับรัฐบาลใหมได ซึง่ ไดแกเรือ่ งดังตอไปนี้
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ดําเนินการเต็มรูปแบบ
ตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา)
๒. การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
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๑๒
(๒) การบังคับใชกบั รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิน่
"#$%#& de& & R-678PA*%:*P%78BLQ3I678V,3> N1EIU#& -G1*9*X^A*#%
+%, - #%*, N *#%+6 # 39"= 7 8I4> E4 $ #"S3QI#8D78/%0%#.*H\]4 * #345 & ?E@
7@L # 836 7 @$6 7 8"4 - G1 * 9*X^A9*4>@Q*1+*#%GED153$73*#%:T,+1$,8#3& SG0*#%
7U&#3Q@PQ#"B0EQ*SG0*#%$7+B378PQ#"$678*#%D78:%0.#.3I4>B7EPG678
*1++I+1221$,R3-"QE&d&SG0-"QE&f
R-69:;3-36#I4>D78*%0I%Q8"-#E<I@EWSGSG0R-6PQ#".LQ@9-G=7
78PA*%:*P%78BLQ3I678V,3> R3*#%N1EIU#& -G1*9*X^A$#"Q%%P-3Y8>
"#$%#& d'& & R-678PA*#%"-#.3SG0%1OQ,B#-*,N& N1ER-6"-4 G1*
9*X^A*#%+%,-#%*,N*#%+6#39"=78I4E> $4 #"S3QI#8D78/%0%#.*H\]4*#345
R3*%X4I>4& *c/c%c& 9-_3QL#78PA*#%"-#.3-%=7%1OQ,B#-*,NRE<"LNE1
R-6"4-G1*9*X^A$#"Q%%P-3Y>8& -%=7"4S$L<"LB7EPG678*1+/%0%#.*H\]4*#345& R-6
SN68%1O"3$%4g>Y8"4-36#I4*> #&U *1+EWSG78PA*#%"-#.3-%=7%1OQ,B#-*,N& 9/=7> /,N#%X#
B1>8*#%R-678PA*#%"-#.3-%=7%1OQ,B#-*,N3135 EU#& 93,3*#%R-6V*W $678$L7<:

สํ าหรั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน และองค ก ร
ปกครองส ว นท องถิ่ นซึ่งปกติตามกฎหมายจัดตั้งองคกรเหลานี้จะให
อํ านาจอิ ส ระในการบริ ห ารงานขององค ก ร จึ ง ไม อ าจนํ าพระราช
กฤษฎีกานี้ไปใชบังคับกับองคกรเหลานั้นทันทีได แตอยางไรก็ตาม
เนื่ องจากการปฏิ บั ติ งานขององคกรเหลานั้นมีสวนใกลชิดตอการให
บริการประชาชนโดยตรง ในการปฏิบัติภารกิจจึงควรนําหลักการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ไปใชดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการ
ก.พ.ร.
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๑๓
อํานวยความสะดวกแกประชาชน และการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ทัง้ นี้ เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน และเพื่อใหการบริหารงานภาค
รั ฐ เป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ในพระราชกฤษฎีกานี้จึงกํ าหนดให
องคกรเหลานั้นตองไปกําหนดหลักเกณฑของแตละองคกรขึ้นโดยใหมี
แนวทางสอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ต ามพระราชกฤษฎี ก านี้ โดยให
หนวยงานที่มีอํ านาจกํ ากับดูแลองคกรเหลานั้นตามกฎหมายมีหนาที่
ดู แ ลให มี ก ารกํ าหนดแนวทางการบริหารงานใหเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกานี้ดวย
อนึง่ ในขณะนี้พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลฯ ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทาย ไดนําหลักการเรื่องการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปบัญญัติไวดวยแลว โดยรายละเอียดการ
ปฏิบตั ใิ หเปนไปตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด ซึง่ เทากับวา แนว
ทางการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข องพระราชกฤษฎี ก านี้ จ ะได รั บ การ
ปฏิบัติที่สอดคลองกันทั้งราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวน
ภูมภิ าค และราชการบริหารสวนทองถิ่น
(๓) การพัฒนาหลักเกณฑการปฏิบัติราชการ
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๑๔
การกํ าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ เปนการกําหนดมาตรฐานทั่วไป หากนําหลักการตาม
พระราชกฤษฎีกาไปใชบังคับระยะหนึ่งแลว ก.พ.ร. เห็นสมควรที่จะ
กําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดเพิ่มขึ้นเพื่อใหการบริหารราชการเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. อาจ
เสนอใหคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมใหสวนราชการ
ตองปฏิบัติอีกก็ได รวมทั้งการกํ าหนดมาตรการจูงใจเปนอยางอื่น
เพิม่ เติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ บทบัญญัติมาตรานี้มี
ขึ้นเพื่อให ก.พ.ร.สามารถพัฒนารายละเอียดการปฏิบัติราชการให
เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว โดยไมจําเปน
ตองรอการแกไขพระราชกฤษฎีกานี้ทุกครั้ง และเมื่อมีการกําหนด
แนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม จะมี ผ ลบั ง คั บ ให ทุก ส ว นราชการต อ งปฏิ บั ติ
เชนเดียวกัน
(๔) การลดภาระการจัดทําแผนของสวนราชการ
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๑๕
โดยที่ พ ระราชกฤษฎี กานี้ มี การกํ าหนดให จั ด ทํ าแผนขึ้น
หลายเรื่ อ งแต มิ ไ ด ป ระสงค จ ะให เ กิด ภาระแกส วนราชการเกินความ
จําเปน จึงกําหนดใหแผนใดตองทําซํ้ากับแผนตามกฎหมายอื่น โดยมี
เนือ้ หาลักษณะเดียวกันและมีเปาหมายเปนอยางเดียวกัน ควรจะมีการ
ปรับปรุงใหใชแผนเดียวกันได โดยรวมขอมูลทีต่ อ งการไวครัง้ เดียวใน
แผนทีจ่ ดั ทําขึ้น ซึ่งจะเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการไดทางหนึ่ง
ฉะนั้น ในพระราชกฤษฎีกานี้จึงกําหนดหลักการไววา เมื่อสวนราชการ
ได จั ด ทํ าแผนงานตามกฎหมายฉบั บ ใดฉบั บ หนึ่ ง แล ว และ
มีลักษณะอยางเดียวกัน ใหถือวาเปนแผนเดียวกัน เมือ่ มีหลักการเชนนี้
สวนราชการที่เกี่ยวของในการออกแบบการจัดทํ าแผน เพื่อใหสวน
ราชการอืน่ ตองปฏิบัตติ าม สวนราชการนั้นจะตองพิจารณาโดยคํานึงถึง
การจัดทําแผนอืน่ ๆ ที่สวนราชการตาง ๆ มีหนาทีต่ อ งจัดทําขึ้นอยูแลว
ด ว ย เพื่ อใหมีการจัดทํ าแผนครั้งเดียวใชไดกับทุกเรื่องที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน

๓. สาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี การบริ ห าร
กิ จ การบ านเมืองที่ดีจะประกอบดวยบทบัญญัติตาง ๆ ที่มีเนื้อหา
กําหนดแนวทางใหสวนราชการปฏิบัติ รวมทัง้ หมด ๙ หมวด ซึ่งใน
หมวดที่ ๙ นั้น ไดนําไปกลาวไวในหัวขอขอบเขตการใชบังคับของ
พระราชกฤษฎีกาแลว แนวทางที่กําหนดใหสวนราชการตองนําไป
ปฏิบตั จิ งึ อยูในหมวดที่ ๑ ถึงหมวดที่ ๘ โดยแตละหมวดจะมีสาระ
สําคัญดังตอไปนี้
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๑๖

หหมมววดด ๑๑
กกาารรบบริริหหาารรกิกิจจกกาารรบบาานนเเมืมือองงทีที่ดี่ดี
บทบัญญัติในหมวดนี้เปนการกําหนดขอบเขตความหมาย
ของคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ”ี
โดยมีลักษณะเปน
คํานิยามของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวม ซึ่งจะเปนการ
ชี้ ใ ห เ ห็ น วั ต ถุ ป ระสงค ข องการบริ ห ารราชการที่ กํ าหนดในพระราช
กฤษฎีกานี้ และเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ
ในการกระทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งวา เมื่อจะตองปฏิบัติราชการใหเกิด
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีความ
มุงหมายใหบรรลุเปาหมายตามที่มาตรา ๖ บัญญัตไิ ว คือ
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๑๗
**

การกําหนดเปาหมายแตละหัวขอมีความหมายดังนี้
๑. เกิดประโยชนสขุ ของประชาชน ไดแก การบริหาร
ราชการที่สามารถตอบสนอง(responsiveness) ตอความตองการของ
ประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก(positive impact)
ตอการพัฒนาชีวิตของประชาชน
๒. เกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจของรัฐ ไดแก การบริหาร
เพือ่ ใหไดรบั ผลลัพธ(outcome) ตรงตามวัตถุประสงค(objective) ทีว่ างไว
โดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result-based management)
และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน(performance agreement) ในทุก
ระดับ
๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ
ไดแก การบริหารที่จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัย
นําเขา(input) กับผลลัพธ(outcome) ทีเ่ กิดขึน้ โดยมีการทํา costbenefit analysis ใหสามารถวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคา
ของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัด
ระบบการวางเป า หมายการทํ างานและวั ด ผลงานของแต ล ะบุ ค คล
(individual scorecards) ที่เชื่อมโยงกับระดับองคการ(organization
scorecards)
**

สรุ ป จากเอกสารของสํ านั ก งาน ก.พ.ร. ที่ เ สนอต อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัย
ป ญ หาในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ประกอบการยกรางพระราช
กฤษฎีกานี้
ก.พ.ร.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๑๘
๔. ไมมีขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจําเปน ไดแก
การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(process simplification) และจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
(empowerment) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัวกับ
ประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป one-stop service
๕. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
เหตุการณ ไดแก การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอน
ทํางานใหมอยูเสมอ(process redesign) ซึ่งจําเปนตองทบทวนลําดับ
ความสํ าคั ญ และความจํ าเป น ของแผนงานและโครงการทุ ก ระยะ
(program evaluation) การยุบเลิกสวนราชการที่ไมจําเปนและการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวะการณ
อยูเ สมอ
๖. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ ไดแก การปฏิบัติราชการที่มุงเนนถึง
ความต องการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก
โดยมีการสํ ารวจความตองการของประชาชน(citizen survey) และ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ(customer survey) ในหลากหลายวิธีและ
เปนไปอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป
๗. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอยางสมําเสมอ
ไดแก
่
การตรวจสอบ และวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให เ กิ ด ระบบการ
ควบคุมตนเอง(internal control) ซึ่งจะทํ าใหสามารถผลักดันการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๑๙
หลักการดังกลาวขางตน เปนหัวขอสําคัญในการกําหนด
ความหมายของการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ที่ พึ ง ประสงค ต าม
แนวทางที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้ การกําหนดบท
บัญญัติในมาตรา ๖ ขึ้น มีความประสงคเปนเพียงการแสดงความหมาย
ของคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” วาครอบคลุมกรณีใดบาง
สวนรายละเอียดวิธีการปฏิบัติในแตละหัวขอนั้น ในพระราชกฤษฎีกานี้
ไดแยกบัญญัติขยายความหมายไวในแตละหมวดตอไป ตั้งแตหมวด
ที่ ๒ ถึงหมวดที่ ๘

หหมมววดด ๒๒
กกาารรบบริริหหาารรรราาชชกกาารรเเพืพือ่ อ่ ใใหหเเกิกิดดปปรระะโโยยชชนนสุสขขุ ขขอองงปปรระะชชาาชชนน
บทบัญญัติในหมวดนี้ เปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการในความหมายของการบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนวาตองอยูในแนวทางที่ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางในการ
ไดรับบริการจากรัฐ โดยไดบัญญัติความหมายของการบริหารราชการ
เพือ่ ประโยชนสุขของประชาชนไวในมาตรา ๗ ดังตอไปนี้
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การกํ าหนดความหมายของการบริ ห ารราชการเพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใหมีเปาหมาย ๓ ประการ คือ (๑) ให
เกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน (๒) ความสงบและ
ความปลอดภัยของสังคมสวนรวม และ (๓) ประโยชนสูงสุดของประเทศ
นัน้ หมายความวา ในการปฏิบัติราชการจะตองมีการชั่งนํ้าหนักภารกิจ
ที่ จ ะกระทํ าให มี ค วามสมดุ ล ย ทั้งประโยชน ข องป จ เจกบุ คคล และ
ประโยชนสาธารณะในลักษณะที่เหมาะสม มิใหเกิดความเสียหายใน
ดานใดดานหนึ่ง
สําหรับวิธีดําเนินการเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่จะถือ
ไดวาเปนการกระทําเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนไดกําหนดไว
ในมาตรา ๘ ซึ่งสรุปเปนแนวทางดําเนินการไดดังตอไปนี้
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การกํ าหนดหลักการในหมวดนี้มุงประสงคจะกํ าหนดเปน
หลักทั่วไป เพื่อใหทุกสวนราชการนําไปเปนแนวทางในการปรับใชกับ
การปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ซึง่ จะตองตอบคําถามใหไดวาภารกิจนั้น ตอบ
สนองตอประโยชนสุขของประชาชนจริงหรือไม เพื่อการวิเคราะหวา
สมควรดํ าเนินภารกิจนั้นอยางไร และสวนราชการไดกําหนดกลไก
เพื่อการตรวจสอบการดําเนินการในทุกระยะ เพื่อทราบผลกระทบตอ
ประชาชนเพียงใด โดยมีการปรับปรุงใหสามารถสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนตอไป
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๒๒
การดําเนินการของสวนราชการที่จะตองปฏิบัติตามหมวดนี้
สวนราชการจะตองคํ านึงถึงการใหประชาชนเปนศูนยกลางใน
การไดรบั การบริการจากรัฐ เปนหลักสําคัญ ฉะนั้น ในการกําหนด
ภารกิจแตละเรือ่ งจะตองมีตวั ดัชนีชวี้ ดั ทีแ่ สดงผลลัพธใหเห็นโดยชัดแจงวา
ประชาชนได รั บ ประโยชน จ ากภารกิ จ นั้ น ตรงต อความต องการของ
ประชาชน หรือเกิดผลตอการพัฒนาชีวิตความเปนอยูและยกระดับ
คุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนอยางยั่งยืน ทั้งนี้ โดยตองคํ านึงถึง
ประโยชนของประชาชนสวนรวมและประโยชนของประชาชนแตละราย
ควบคูก นั และเนื่องจากแนวนโยบายของรัฐที่กําหนดขึ้นในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และนโยบายของคณะรัฐมนตรีซง่ึ ตองกําหนด
ขึ้นภายใตกรอบของแนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญนั้น ยอมตอง
ถือวาเปนการกําหนด เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ
ฉะนั้ น ส ว นราชการจึ ง มี ห น า ที่ กํ าหนดภารกิ จ ให ส อดคล อ งกั บ
แนวนโยบายของรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี เปนพื้นฐาน และนํา
มาปรั บ แนวทางปฏิ บั ติ ใ ห เกิดผลลัพธที่จ ะทํ าใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน
การดําเนินการใหมีความโปรงใสนั้น หมายถึง การ
ดําเนินงานและการตัดสินใจทีเ่ ปดเผย เพื่อสรางความไววางใจซึ่ง
กันและกันของบุคคลในชาติ หลักความโปรงใสจะเกิดขึ้นได เมื่อสวน
ราชการเปดเผยขอมูลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อใหประชาชน
รู  แ ละเข า ใจได ว  า ส ว นราชการมี แ นวทางหรื อโครงการจะทํ าสิ่งใด
วิธีการดําเนินงานแตละขั้นตอนมีอยูอยางไร การวิเคราะหขอดีขอเสีย
และแนวทางการตัดสินใจ รวมทั้งเหตุผลในการวินิจฉัยเปนอยางไร
ก.พ.ร.
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กรณีเหลานี้สวนราชการจําเปนตองเปดเผยใหเปนที่ทราบทั่วไป ซึ่งใน
ปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
สนับสนุนแนวทางการดําเนินการที่โปรงใสอยูแลว จึงควรจะเปนสิ่งที่ยึด
ถือปฏิบัติตามโดยใชหลักการเปดเผยขอมูลใหมากที่สุด มิใชอางเหตุ
ขอยกเวนไมเปดเผยเปนหลัก การขจัดความทุจริตในวงราชการเปนหัว
ใจหลักในการบริหารราชการ สวนราชการจึงควรตองสรางกลไกการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจที่จะแสดงใหเห็นวาไมมีชองทาง
ที่จะเกิดการทุจริตได สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อสวนราชการไดสราง
หลักเกณฑการปฏิบัติในแตละเรื่องขึ้นไวใหชัดเจนและตรวจสอบไดใน
ทุกขัน้ ตอน
การมีสว นรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาส
ใหประชาชนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่สวนราช
การจะดํ าเนินการ ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดยปกติ
ของประชาชนในชุมชนนั้น การทําความเขาใจถึงผลกระทบและ
แนวทางแกไขปญหาที่สวนราชการจะดําเนินการ และการปรึกษา
หารือรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชน โดยใหประชาชนได
แสดงความคิดเห็นและรัฐตองรับฟงและแกไขปญหาจนประชาชน
เกิดความพึงพอใจ และมีสวนรวมในการผลักดันใหภารกิจหรือ
โครงการนั้นเกิดผลสํ าเร็จ เพราะเห็นวาจะเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน การจัดใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาอาจจัดทําได
หลายรูปแบบ เชน การจัดประชุม การพูดคุยเปนกลุม การชี้แจงให
ความรูความเขาใจและตอบคําถาม ตลอดจนการจัดทําประชาพิจารณ
โดยหลั กสํ าคั ญ นั้ น ส ว นราชการต อ งกระทํ าไปเพื่อมุงหวังที่จะรับฟง
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ปญหาของประชาชนใหไดมากที่สุด และทําความเขาใจหรือแกไขปญหา
ใหลลุ ว งจนเกิดความพอใจ มิใชเปนการดําเนินการเพียงในรูปแบบเพื่อ
แสดงวารับฟงความคิดเห็นแลว เพราะสิ่งที่ไดจากการรับฟงความคิด
เห็นทั้งที่ไดดําเนินการกอนเริ่มโครงการหรือภารกิจ การรับฟงในขณะ
ดําเนินการ และการสํารวจความพึงพอใจในการไดรับบริการจะเปนขอ
มูลสําคัญของสวนราชการและรัฐบาล ที่จะนํามาวิเคราะหความจําเปน
ของภารกิจและแนวทางการปรับปรุงภารกิจใหเปนประโยชนแกประชาชน
ตอไป การรับฟงความคิดเห็นนี้สวนราชการมีหนาที่ตองกระทําตัง้ แต
กอนเริ่มโครงการ และเมื่อดําเนินการแลวยังตองมีหนาที่ติดตามรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนํามาใชเปนขอพิจารณา ปรับปรุงการ
ดําเนินการใหเปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง เพื่อใหเปนไป
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายในส ว นนี้ ส ว นราชการจึ งจํ าเป น ต อ ง
กําหนดหลักเกณฑการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในแตละภารกิจ
ขึน้ ไวใหชัดเจน

ในประการสุดทาย การปฏิบัติตามภารกิจตาง ๆ ของสวน
ราชการจะตองมีการทบทวนอยูเสมอวามีปญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น
หรื อ ไม เพื่ อ ที่ จ ะแก ไ ขเสี ย โดยเร็ ว ให ภ ารกิ จ นั้ น สํ าเร็ จ ลุ ล  ว งเป น
ประโยชนแกประชาชน และโดยที่ภารกิจของภาครัฐจะมีสวนสัมพันธ
กันเสมอ ฉะนั้น อุปสรรคในการดําเนินการของสวนราชการหนึ่งอาจ
เกิดขึ้นจากกฎระเบียบที่ออกโดยสวนราชการอื่น ในกรณีที่เกิดเหตุ
เชนนั้น สวนราชการที่ประสบอุปสรรคจะอยูนิ่งเฉยปลอยใหงานลาชา
โดยไมใหบริการประชาชนไมได แตมีหนาที่ตองแจงใหสวนราชการ
เจาของกฎระเบียบตองแกไขปญหาโดยดวน
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อยางไรก็ตาม ภารกิจของภาครัฐที่สวนราชการตองปฏิบัติ
นั้นมีอยูอยางกวางขวางและแตกตางกันไป แนวทางการบริหาร
ราชการตามมาตรา ๘ นี้ จึงมุงหมายใหเปนมาตรฐานการดําเนินการ
ทั่ ว ไปว า ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ใดควรมี ก ารดํ าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่
กําหนดไว และใหสวนราชการแตละแหงนําไปปรับใชกับภารกิจดาน
ตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่งหากภารกิจของสวนราชการใดไดมี
การดําเนินการที่ครบถวนตามแนวทางที่มาตรา ๘ กําหนดไว ก็ถอื วา
สวนราชการนั้นไดบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน แต
ในขณะเดียวกันถาสวนราชการใดไมดํ าเนินการใหเปนไปตามนั้นจะ
ตองถูกทบทวนภารกิจใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว ดวยเหตุนี้
แมวาพระราชกฤษฎีกานี้จะกํ าหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสวน
ราชการที่ จ ะวางแผนและสร า งกลไกการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาหมายทีก่ ําหนดไดเองก็ตาม แตก็อาจมีแนวปฏิบัติที่ตางกัน เมื่อ
ดําเนินการไประยะหนึ่งแลว ก.พ.ร. อาจจะเปนผูรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหความเหมาะสม แลวจะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไป
เพื่อใหสวนราชการนําไปปฏิบัติตอไปก็ได
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หหมมววดด ๓๓
กกาารรบบริริหหาารรรราาชชกกาารรเเพืพือ่ อ่ ใใหหเเกิกิดดผผลลสัสัมมฤฤททธิธิต์ ต์ ออ ภภาารรกิกิจจ
ขขอองงรัรัฐฐ

*#%+%,-#%%#.*#%S++"C8L FGB1"HIJ,&K -"#@VY8& *#%+%,-#%8#3
"CL89363FGG1/JAI4>9*,EDY53N#**#%:T,+1$,8#3I4>B7EPG6789:;3<:R3S3QI#89E4@Q
*1+M#%*,NSG0Q1$VC:%0B8PAI*>4 #&U -3EDY35 <Q6B#&U -%1+8#33135 & s& ?E@FGG1/JAI9>4 *,E
DY53"4PQ#"PC6"PL#*1+*#%R.6I%1/@#*%7@L#8"4:%0B,IJ,M#/& SG0B#"#%V*U#& -3E
$1Q.45Q1EFG*#%IU&#8#3<E67@L#8.1E9N3& gY>8N0SBE8FGVY8PQ#"B#"#%VR3*#%
+%,-#%8#37@L#8"4:%0B,IJ,M#/SG09:;3:%0?@.3A$%8$L7PQ#"$678*#%D78
:%0.#.3

การบริ ห ารราชการแบบมุ  ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี ส  ว นเชื่ อ มโยง
โดยตรงกับการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ และครอบคลุมเทคนิค
ในดานการบริหารหลายเรื่อง เริม่ ตัง้ แตการวางแผนกลยุทธเพือ่ กําหนด
วิสัยทัศนและการกําหนดแผนงานในระยะยาว (Strategic Planning)
การวางแผนปฏิบัตกิ าร (Operational Planning) ซึ่งเปนการนํากลยุทธ
มากําหนดเปนกิจกรรมเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ โดยมีเปาหมายที่แสดงถึง
ผลผลิตและผลลัพท และจะเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบประมาณแบบ
มุงเนนผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Budgeting) โดยมีผูรับ
ผิ ด ชอบต อ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนและมี เ ป า หมายการทํ างานที่
กํ าหนดได ด  ว ยการทํ าข อตกลงในการปฏิ บั ติ งาน (Performance
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Agreement) ตลอดจนมี ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ าเนิ น งานหลั ก (Key
Performance Indicators) ที่แสดงประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) และจะนําไปสูการวัดผลการปฏิบัติงาน
(Performance Measurement) ซึ่งจะทําใหสามารถปรับปรุงใหเกิด
ผลงานที่ดีขึ้นได โดยมีการเทียบงาน(Benchmarking) เปนการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและกระบวนการทํางานโดยเทียบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best Practices) คุณภาพการใหบริการ(Service Quality) เปนการยก
ระดับคุณภาพของบริการใหผูรับบริการพอใจ การตรวจสอบผลการ
ปฏิบตั งิ าน (Performance Auditing) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในความ
ถู ก ต อ งของข อ มู ล การมอบอํ านาจและให อิ ส ระในการทํ างาน
(Devolution and Autonomy) เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารระดับ
กลางและตนทํางานไดเต็มศักยภาพ และแกไขปญหาไดอยางทันเวลา
การบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์มีความมุงหวังใหสวนราช
การมีการพัฒนาไปในลักษณะดังตอไปนี้
๑. สวนราชการมีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และมี
เปาหมายที่เนนผลผลิตและผลลัพธที่ชัดเจน ไมเนนการทํางานประจํา
ตามแนวที่เคยปฏิบัติ
๒. ผูบริหารทุกระดับในสวนราชการมีเปาหมายของการ
ทํางานที่ชัดเจน สอดคลองกับพันธกิจหลักของสวนราชการ
๓. มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถติดตามการ
ปฏิบตั ิงานได และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคการอื่น
ที่มลี กั ษณะงานทีเ่ ทียบเคียงกันได
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๔. การจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการสามารถพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ซึง่ จะสอดคลองกับการใหคา ตอบแทน
สวัสดิการและรางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงาน
๕. ขาราชการในสวนราชการนั้นไดรับรูพันธกิจหลักของ
สวนราชการ และทราบดีวางานในสวนที่ตนรับผิดชอบจะสามารถทําให
บรรลุเปาหมายของสวนราชการไดอยางไร รวมทัง้ ทุกคนรูส กึ รับผิด
ชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวอยางเหมาะสมกับกําลังความสามารถของ
แตละคน
๖. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารงานไปสู
ขาราชการระดับตาง ๆ ของสวนราชการเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุผล
ไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสใหขาราชการที่มิใชผูบริหาร
ระดั บ สู ง ซึ่ ง เข า ใจป ญ หาเป น อย า งดี ไ ด เ ป น ผู  แ ก ไ ขป ญ หาและ
สะสมประสบการณเพือ่ กาวสูผ บู ริหารระดับทีส่ งู ขึน้ ตอไป ซึ่งจะเปนการ
ลดขัน้ ตอนการทํางานใหเกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชน
๗. สวนราชการจะมีการพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู
ที่จะรับความคิดความรูใหม ๆ และปรับตัวใหเขากับสถานการณได
อยางเหมาะสม อยางสมํ่าเสมอ และสามารถติดตอประสานขอมูลและ
รวมกันทํางานกับองคการภายนอก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันได
๘. เจาหนาทีม่ คี วามกระตือรือลนในการปฏิบตั งิ าน เนือ่ งจาก
ไดมีโอกาสปรับปรุงงานและใชดุลพินิจในการทํ างานที่กวางขวางขึ้น
และเกิดความรูสึกมีสวนรวมในองคกร มีระบบการทํางานที่สั้นและมีการ
ใชเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานใหสะดวกและรวดเร็ว ซึง่ จะทําใหการ
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ปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ประโยชน สุ ข ต อ ประชาชน
โดยเจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานจะไดรับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ของงาน
แนวความคิดในทางทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมุงผล
สัมฤทธิ์ไดนํามาแปลงใหเปนไปในรูปของกฎหมาย โดยมีเนื้อหาสาระ
อยู  ใ นหลายหมวดของพระราชกฤษฎี ก านี้ ซึ่ ง เป น การกํ าหนด
หลักเกณฑใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนผลขึ้น สําหรับบทบัญญัตใิ น
หมวด ๓ นี้ เปนการกําหนดวิธกี ารปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งจะวาดวยการกําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงคที่จะ
ชีว้ ดั ผลลัพธของงานตอไป ดังนี้
๑. การปฏิบัติของสวนราชการตองสามารถวัดผล
สัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทําไดอยางชัดเจน โดยตองปฏิบัติตามแนว
ทางที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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หลักการตามขอนี้มีขึ้นเพื่อเปนการแกไขปญหาการปฏิบัติ
ราชการที่ผานมา ซึ่งหลายเรื่องเปนการปฏิบัติงานเพราะเคยกระทําเชน
นั้นตอเนือ่ งกันมานาน หรือหลายเรือ่ งเมือ่ กําหนดภารกิจขึ้นแลวก็มีการ
ปลอยปละละเลยไมมีการติดตามวามีผลสําเร็จเกิดขึ้นหรือไม ซึง่ ทําให
เกิ ด การสู ญ เปล า ของทรั พ ยากรและไม เ กิ ด ประโยชน แ ก ป ระชาชน
ฉะนั้น ในการบริหารราชการแนวใหมจึงกําหนดใหทุกภารกิจตองเปน
การบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหการทํ างานของสวน
ราชการมีเปาหมายทีช่ ดั เจน และบรรลุผลสัมฤทธิไ์ ดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีการกํ าหนดงานเปนแผนปฏิบัติของทุกหนวยที่ตองปฏิบัติตาม
ภารกิจดานตาง ๆ ซึ่งจะสามารถวิเคราะหความจําเปนและผลที่จะเกิด
ขึน้ ของภารกิจ การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่จะแลวเสร็จ ซึ่ง
จะรวมไปถึงการกํ าหนดความรับผิดชอบงานในหนาที่ของแตละบุคคล
ในองคกรดวย ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
การกํ าหนดใหทุกสวนราชการที่จะทําภารกิจใดตองมีแผน
ปฏิบัติการที่ชัดเจนนั้น เพื่อใหทราบแนวทางการปฏิบัติราชการที่มี
จุดมุงหมายที่แนนอน มีการแสดงผลลัพธใหเห็นวาจะเกิดประโยชน
อยางไรบางในภารกิจนั้น มีกรอบระยะเวลาและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
และมีการรับรูผลสํ าเร็จของงานนั้น วาเกิดขึ้นจริงตามเปาหมายได
เพียงใด
การดํ าเนินการตามมาตรา ๙ นี้ สวนราชการสามารถ
กําหนดรูปแบบของแผนปฏิบัติงานไดเอง เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจ
ที่จะดําเนินการในแตละเรื่อง
ก.พ.ร.
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๓๒
๒. การบริหารราชการแบบบูรณาการ
การบริหารงานแบบบูรณาการ คือ การรวมมือกันใน
ระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติงานรวมกัน
หรือมีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ทํ าใหภารกิจที่สาคั
ํ ญของรัฐในแตละดานเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแก
ประชาชนสวนรวม และมีความประหยัดโดยใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการใหเกิด
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการรวมมือปฏิบัติงานของทุกฝาย
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ งในพระราชกฤษฎี กานี้ มี แ นวทางไว ใ นมาตรา ๑๐
ดังตอไปนี้
(๑) การบูรณาการระหวางสวนราชการ
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ในกรณี ที่ ส  ว นราชการหลายแห ง มี ภ ารกิ จ ใดที่ เ กี่ ย วข อ ง
สัมพันธกัน ใหสวนราชการทุกแหงที่มีภารกิจเกี่ยวของกันนั้นกําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีการบริหารจัดการทั้งในดานการวาง
แผน การใชทรัพยากร และการดําเนินการรวมกัน โดยกําหนดเปา
หมายใหเกิดผลสําเร็จในภารกิจนั้นเปนเอกภาพเดียวกัน ในการดําเนิน
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๓๓
การเพื่อใหเกิดการบูรณาการนั้นอาจริเริ่มมาจากนโยบายของรัฐบาล
โดยตรง ซึ่งกรณีเชนนี้สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลนั้นจะตองรวมมือดําเนินการโดยผสานอํานาจหนาที่
ของแตละสวนราชการเขาดวยกัน เพื่อบรรลุเปาหมายใหมีความสําเร็จ
เกิดขึ้น ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนสําหรับการบริหารงานแบบบูรณาการ
คื อการดํ าเนิ น การตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ไดมีการ
รวมมือกันทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ สํานักงาน ป.ป.ส. ตํารวจ ทหาร
กรมราชทั ณ ฑ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานตาง ๆ ทีม่ กี ารวางแผนรวมกันในการปองกัน ปราบปราม
บําบัดรักษาและการติดตามผล
แนวทางในเรื่องนี้มีความประสงคที่จะใหนํามาใชทั้งในการ
ปฏิบตั ริ าชการภายในกระทรวงเดียวกัน ซึ่งมีกรมที่จะปฏิบัติภารกิจดาน
ตาง ๆ โดยมีเปาหมายทีจ่ ะสนับสนุนใหภารกิจของกระทรวงสําเร็จผล
เพราะในอดีตที่ผานมามีลักษณะที่ตางกรมตางปฏิบัติงานตามอํ านาจ
หน า ที่ ข องกรม ทํ าให เ ป า หมายหลักของกระทรวงไมบรรลุผลและ
สิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากร ในการบริหารงานแนวใหมกระทรวงตองเปน
หน ว ยงานหลั ก ที่ จ ะให แ ต ล ะกรมประสานความร ว มมื อ เพื่ อใหงานมี
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราช
บัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่
บัญญัติใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมตองวางแผนและประสานกิจกรรมของกระทรวงรวมกัน นอก
จากการบริหารงานใหเกิดบูรณาการในกระทรวงเดียวกันแลว ยังตองมี
ความรวมมือระหวางกระทรวงในกรณีที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่องกันหลาย
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๓๔
กระทรวง กระทรวงที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในผลปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
จะตองประสานกับกระทรวงอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการ
ปฏิบัติงานมิใหเกิดความซํ้าซอนและเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) การบูรณาการในจังหวัดและในตางประเทศ
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โดยที่ในขณะนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายในการใหมีการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการในจังหวัดและในตางประเทศ โดยในจังหวัดนั้น
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยระบบการบริหารงาน
จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และในต า งประเทศเป น
ไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉะนัน้ ในพระราชกฤษฎีกานีจ้ งึ บัญญัตริ องรับการดําเนินการ
ดั ง กล า ว โดยให ส  ว นราชการทุ กแห งมี ห น า ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ
ราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ
เพื่อใหการบริหารราชการเปนผลสําเร็จ โดยสามารถใชอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายไดอยางครบถวนตามความจําเปน ซึ่งในการดําเนินการ
ดั ง กล า วต อ งใช ก ารมอบอํ านาจ และในขณะนี้ ไ ด มี ก ารกํ าหนด
รายละเอี ย ดไว แ ล ว ในระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๓๕
มอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ หนาทีข่ องสวนราชการทุกแหงทีม่ ภี ารกิจ
ตองปฏิบัติในจังหวัดใด สวนราชการนั้นจะตองสนับสนุนใหผูวาราชการ
จังหวัดสามารถใชอํ านาจแทนไดทั้งในเรื่องการบริหารบุคลากร การ
บริหารงบประมาณ และการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย โดยนํา
หลักการนี้ไปใชกับภารกิจของสวนราชการในตางประเทศดวย
๓. การพั ฒ นาส ว นราชการให เ ป น องค ก ารแห ง
การเรียนรู
ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนา
ความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และติดตามสถานการณของ
ตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหาร
ราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการ
ทุกระยะ ตองมีการปรับแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตองมีการกําหนด
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานที่ เ ป น ความจริ ง ฉะนั้ น แนวความคิ ด ของ
ผูปฏิบัติงานภาครัฐจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการ
ที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไวตั้งแต
อดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เปนใหมีการเนนการสรางความคิดใหม ๆ
ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกํ าหนดเปนหลักการวา สวนราชการ
ต องมี หนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอ ยางสมําเสมอ
่
ซึ่งตามมาตรา ๑๑ ไดบัญญัติเปน
แนวทางปฏิบัติไวสรุปไดดังนี้
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติมาตรา ๑๑ ดังกลาวขางตน เปนภาระหนาที่ของแตละสวน
ราชการที่ จ ะต อ งสร า งเสริ ม ให อ งค กรของตนมี การพั ฒ นาความรูให
เหมาะสมแกภารกิจของสวนราชการนั้น มีความรูความเขาใจในระบบ
การบริหารของภาครัฐ และแนวโนมของตางประเทศ ซึ่งอาจจัดทําในรูป
แบบเอกสารขาวเผยแพร การจัดฝกอบรมสัมมนา การจัดหาเอกสาร
วิชาการเพื่อการคนควาในหนวยงาน การสงเสริมใหมีการหารือรวมกัน
ระหวางขาราชการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบ
การณ และส ว นราชการเองจะต อ งนํ าข อ มู ล ความรู  ที่มี ก ารพั ฒ นา
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๓๗
อยู  เ สมอมาประยุ ก ต ใ ช กั บ แผนการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ให ง านมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์นั้นเกี่ยวเนื่องใกลชิดกับ
การพัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู เพราะจะตองมีการนํ าขอมูล
ผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นกวา
เดิม และการรวบรวมความรูดานตาง ๆ จะสามารถปรับตัวไดทันตอการ
เปลี่ ย นแปลงของโลก และความต อ งการของประชาชนได อ ย า ง
ทันการณ รวมทั้งสามารถปรับตัวการใชเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม
อยางรวดเร็ว
๔. ความตกลงในการปฏิบัติงาน
บทบัญญัตมิ าตรา ๑๒ ไดวางระบบการปฏิบัติราชการแนว
ใหมที่มีความสําคัญในการสรางความรับผิดชอบของผูบริหารงาน เพือ่ ที่
จะกํ ากับการปฏิบัติราชการใหประสบความสํ าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยไดบัญญัติไวดังนี้
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ในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์นั้น จะมีแผนงานใน
การปฏิบัติราชการกํากับการดําเนินการอยูเสมอ เพื่อแสดงนโยบายของ
รัฐบาลใหเห็นเปาหมายการบริหารงานในระดับชาติเปนภาพรวมของ
ภารกิจของรัฐ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการแผนดิน
ก.พ.ร.
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๓๘
และสวนราชการทุกแหงจะมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อนํานโยบาย
ที่รัฐบาลกําหนดแปลงไปสูภาคปฏิบัติ ซึง่ จะกําหนดวิธีดาเนิ
ํ นการและ
ผลสํ าเร็ จ ของงานที่ มี ตั ว ชี้ วั ด ได ว  า เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมาย
ฉะนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนตาง ๆ บรรลุผลสําเร็จอยาง
แทจริงโดยมีผูรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานนั้น จึงกําหนดมาตรการ
ให มีก ารทํ าความตกลงในการปฏิ บั ติ ง าน(Performance
Agreement) ขึ้นเพื่อเปนมาตรการสําคัญในการกํากับการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการจัดทําความตกลงในการปฏิบัติงาน
นั้นจะจัดทํ าในรูปแบบการทํ าความตกลงรวมกัน ระหวางผูกํ าหนด
นโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติในแตละเรื่อง ซึ่ง
อาจเป น การทํ าความตกลงระหว า งรั ฐ มนตรี กั บ ปลั ด กระทรวง
ปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผูด ํารงตําแหนงอืน่ ๆ ทีต่ อ งรับผิดชอบ
ปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน ทัง้ นี้ การดําเนินการตามหลักการนี้จะนํา
มาใชเมื่อ ก.พ.ร. ไดวเิ คราะหและจัดทํ ารูปแบบ และหลักเกณฑของ
การทํ าความตกลงในการปฏิบัติงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อนํามา
ใชในการปฏิบัติงานของแตละระดับ
ความตกลงในการปฏิบัติงาน นอกจากเปนมาตรการในการ
กํากับการปฏิบัติราชการเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตามแผนให
เกิดผลสําเร็จแลว ยังใชเปนขอมูลในการประเมินศักยภาพของบุคคล
ผูดารงตํ
ํ าแหนงตาง ๆ และความเหมาะสมในการมอบหมายความรับ
ผิ ด ชอบต อ ไป รวมถึ ง จะเป น ข อ มู ล เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจและจ า ย
คาตอบแทนตามผลงาน (Performance-related pay) ไดในระยะตอไป
ดวย
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๓๙
ในการปฏิ บั ติ ข องส ว นราชการเพื่อใหเปนไปตามมาตรา
๑๒ นี้ ขึน้ อยูก บั หลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. จะกําหนดขึ้น ซึ่งจะมีการพัฒนา
ใหเกิดความรับผิดชอบเปนระยะใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติ
ราชการตั้งแตในระยะเริ่มตนจนถึงระยะการพัฒนาในชั้นที่สุด
๕. การกําหนดแผนบริหารราชการ
เพื่อใหการบริหารราชการมีเปาหมายที่ชัดเจนและทุกสวน
ราชการสามารถกํ าหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติราชการใหเปนไปอยาง
ตอเนือ่ ง รวมทัง้ กําหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการซึ่งจะเปน
ที่ม าของการจัดทํ าขอตกลงวาดวยผลงานใหเกิดขึ้น และทุกคนใน
องคกรของภาครัฐรวมทั้งประชาชนจะสามารถทราบไดวาในแตละป
ทิศทางของการบริหารประเทศจะดําเนินการในเรื่องใด การดําเนินการ
ในสวนนีจ้ งึ กําหนดใหมีแผนตาง ๆ ทีจ่ ะตองจัดทําขึ้น ซึง่ ไดกําหนดไว
เปนบทบัญญัติตาง ๆ ในพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอาจสรุปความมุง
หมายของแตละบทบัญญัตไิ ด ดังตอไปนี้
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จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ในการ
บริหารราชการในระยะตอไปสวนราชการจะตองปฏิบัติหนาที่ โดยมี
แผนตาง ๆ กํ ากับภารกิจที่จะจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
๑. แผนการบริหารราชการแผนดิน เปนแผนการ
บริหารของรัฐบาลมีระยะเวลา ๔ ป ซึ่งเปนการนํานโยบายของรัฐบาล
มาแปลงเปนแผนโดยสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๔๑
และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เพือ่ กําหนดหัวขอที่สําคัญในแตละ
เรื่อง ที่จะใชเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินที่มีเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน การกําหนดผูท จ่ี ะตองรับผิดชอบ รายไดรายจาย
และทรัพยากรทีต่ อ งใช ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล
ในการดําเนินการนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ จะเปนผูรับผิดชอบรวมกันใน
การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยจะเริ่มจัดทําเมื่อรัฐบาล
ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว และตองทําใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
เพื่อประกาศใชเปนแผนชาติที่มีผลผูกพันใหทุกสวนราชการตองนําไป
ปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงวา การจะกําหนดภารกิจใดจะตองเปนการนํา
แผนการบริหารราชการแผนดินไปแปลงใหเปนภารกิจของสวนราชการ
นั้น
ความมุงหมายของมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ทีใ่ หมกี าร
จัดทํ าแผนการบริหารราชการแผนดินขึ้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
แนวทางตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดการบริหารประเทศในแตละ
เรือ่ ง เพื่อใหมีวิธีการที่สวนราชการจะนําไปปฏิบัติไดชัดเจน และจะทํา
ใหทุกสวนราชการไดรับรูวานโยบายของรัฐบาลนั้นจะตองนําไปปฏิบัติ
อยางไร จึงจะเกิดผลสําเร็จ แผนการบริหารราชการแผนดินจึงเปนแผน
ที่มีความสํ าคัญที่สุดในการปฏิบัติราชการตลอดระยะเวลาการบริหาร
ของรัฐบาลแตละรัฐบาล และจะเปนทิศทางที่จะชี้ใหเห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาดังกลาวดวย
ก.พ.ร.
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๔๒
การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินนั้นจะนําแนวทาง
มาจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในทางปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลจะนํา
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนทัง้ ๒ จึงมีความ
สอดคลองกันอยูแลวเพียงแตรัฐบาลแตละรัฐบาลจะเนนในเรื่องใดหรือ
เพิม่ นโยบายในเรื่องใด หนาที่ของสวนราชการจึงตองปฏิบัติตามแผน
การบริหารราชการแผนดินเปนเรื่องหลัก แตในขณะเดียวกันจะตอง
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยสอดคลองกัน
ดวย จนกวาจะมีการปรับแผนใหเปนแผนเดียวกัน
ในขณะนี้ ยั ง มิ ไ ด นํ าบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ แผนการบริ หาร
ราชการแผนดินมาใชบังคับจนกวาจะมีรัฐบาลใหม สวนราชการจึงยัง
คงตองปฏิบัติตามแผนตาง ๆ ทีเ่ คยกําหนดหนาที่ใหสวนราชการตอง
กระทําตอไป รวมทัง้ การจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ หรือการรับรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ก.พ.ร. กํ าหนดขึ้ น จนกว า จะเริ่ ม ใช บั งคั บ
บทบั ญ ญั ติ ใ นส ว นนี้ ก.พ.ร. จะได กํ าหนดแนวปฏิ บั ติ ขึ้ น ใหม ใ ห
สอดคลองกันตอไป
๒. แผนนิตบิ ญ
ั ญัติ เปนการจัดทําแผนดานกฎหมาย
ที่ จ ะต อ งจั ด ให มี ห รื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายเพื่ อ เป น กลไก
รองรับการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะมีการ
กํ าหนดสาระสํ าคัญของกฎหมาย ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาการ
ดํ าเนิ น การที่ ส อดคล อ งกั บ ระยะเวลาของแผนการบริ ห ารราชการ
แผนดิน
ในการดําเนินการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะรับผิดชอบรวมกันเพื่อจัดทํ าแผน
ก.พ.ร.
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๔๓
นิติบัญญัติขึ้น เมื่อมีแผนนิติบัญญัติแลว ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
จะตองนําไปจัดทํากฎหมาย ใหสอดคลองกับเนื้อหาและระยะเวลา เพื่อ
ใหมีกฎหมายเปนกลไกสนับสนุนการดํ าเนินการตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดินไดตอไป
ความมุงหมายของมาตรา ๑๕ ที่ใหมีการจัดทําแผนนิติ
บัญญัตนิ น้ั
เนื่องจากในการบริหารราชการนั้นจําเปนตองมีกฎหมาย
เปนเครื่องมือสนับสนุนเพื่อใหรัฐมีอํ านาจหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจ
ตาง ๆ ตามเปาหมายทีก่ ําหนดขึ้นไว ซึ่งการมีกฎหมายเพื่อสนับสนุน
แผนการบริหารราชการแผนดินนั้นอาจเปนการสรางกฎหมายใหมหรือ
แกไขกฎหมายเดิมก็ได การที่มีแผนนิติบัญญัติจะทําใหการกําหนด
ระยะเวลาของเปาหมายตามภารกิจเปนผลขึ้น เพราะจะสามารถกําหนด
กรอบระยะเวลาและเนื้อหาของกฎหมายไดตรงกับแผน ซึ่งในอดีต
ที่ผานมาการบริหารงานของภาครัฐมีปญหาเพราะการจัดทํากฎหมาย
จะขึ้นอยูกับแตละสวนราชการ ทําใหการจัดทํากฎหมายไมสอดคลอง
กัน ซึ่งเปนผลใหนโยบายของรัฐบาลไมประสบผลเทาที่ควร หรือไม
เปนไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม การจัดทําแผนนิติบัญญัติจะเปนการ
นําเรื่องที่กําหนดไวในแผนมาวิเคราะหวา การจะทําเรื่องนั้นใหสําเร็จ
ตองอาศัยบทกฎหมายที่มีอยูในประเทศในเรื่องใดบาง ถากฎหมายทีม่ ี
อยู  ไ ม พ อเพี ย งจํ าเป น ต อ งสร า งกฎหมายใหม ใ นเรื่ องใดบ า ง และ
เนื่องจากในระบบประมวลกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายจะมีอยู
หลากหลายที่สัมพันธกัน แตแยกความรับผิดชอบตามกฎหมายไปตาม
กระทรวงตาง ๆ การจัดทํ าแผนนิติบัญญัติจะทําใหสามารถจัดกลุม
กฎหมายที่จะตองดําเนินการแกไขไปพรอมกันได และสามารถกําหนด
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เวลาไดวาเมื่อใดจะนํากฎหมายเสนอตอรัฐสภา เพื่อใหมีกฎหมายใช
บังคับไดทันตามภารกิจที่กาหนดขึ
ํ
้น
๓. แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เป น แผนของทุ ก ส ว น
ราชการที่จะแปลงแผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งเปนการกําหนดใน
เชิงนโยบายใหเปนแนวทางการปฏิบัติราชการตามความรับผิดชอบของ
สวนราชการนัน้ ซึ่งตามมาตรา ๑๖ สวนราชการจะตองมีการจัดทําเปน
๒ ระยะ คือ
๑. แผนปฏิบัติราชการสี่ป เพื่อเปนการวางแผนระยะยาวใน
การปฏิบัติตามภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบของแตละสวนราช
การ ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
๒. แผนปฏิบัติราชการประจําป เพือ่ เปนการกําหนดแผน
การปฏิบตั ริ าชการในแตละปโดยแปลงมาจากแผนสี่ปนั้นวา ในปหนึ่งมี
ภารกิจใดจํ าเปนตองกระทํ า โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย า งไร ซึ่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป นี้ จ ะเป น สิ่ ง ที่ กํ าหนด
งบประมาณของส ว นราชการในป นั้ น ด ว ย เพราะเมื่ อ รั ฐ มนตรี
เห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการใดแลว สํานัก
งบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ และการโอนงบประมาณจะทําไดเมือ่ มีการ
ปรับแผนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว คือ
ภารกิจใดไมอาจดํ าเนินการตอไปไดหรือหมดความจําเปนหรือไมเปน
ประโยชน หรือตองเสียคาใชจายเกินความจําเปนหรือมีความจําเปน
อยางอื่น และในการปรับแผนนั้นจะตองแกไขแผนการบริหารราชการ
แผนดินใหสอดคลองกันดวย สวนแผนปฏิบัติราชการใดที่รัฐมนตรี
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ไมอนุมัติจะจัดสรรงบประมาณใหมิได และเมื่อสิ้นปสวนราชการตอง
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์เสนอตอคณะรัฐมนตรี
จากแนวทางของบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว หน า ที่ ข องส ว น
ราชการที่จะตองปฏิบัติในระยะตอไป คือ เมือ่ มีการประกาศแผนการ
บริหารราชการแผนดินขึ้นแลว สวนราชการจะตองนํ าแผนนั้นมา
พิจารณาวา สวนราชการของตนจะตองมีภารกิจใดทั้งที่เปนงานประจํา
และงานทีต่ อ งจัดทําขึ้นใหมตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะ
ตองกระทํ าใหสอดคลองและใหบรรลุผลตามแผนการบริหารราชการ
แผนดินนั้น แลวสวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ ๔ ป เพื่อ
กํ าหนดทิศทางการปฏิบัติราชการของสวนราชการดังกลาววามีภารกิจ
ใดตองดําเนินการหรือปรับปรุงในชวงเวลาใดไวลวงหนา ซึ่งจะเปน
แนวทางในการนํ ามากํ าหนดเปนแผนปฏิบัติการประจํ าปที่จะกํ าหนด
รายละเอียดวิธีการดําเนินงานโดยสัมพันธกับงบประมาณที่ตองใช
โดยที่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารมี ค วามสํ าคั ญ ที่ จ ะแสดงให เ ห็ น
ขอบเขตการปฏิบัติงานของสวนราชการในรอบป ฉะนั้น ภารกิจที่
กําหนดขึ้นในแผนปฏิบัติการจึงตองมีความแนนอน เพื่อสามารถวัดผล
สัมฤทธิ์ในงานนั้นได ซึ่งจะสัมพันธกับขอตกลงการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยูดวย การกํากับใหมีการปฏิบัติตามภารกิจ
ในแผนปฏิบัติการจึงใหมีการบังคับดวยวิธีการหามโอนงบประมาณราย
จายที่กําหนดไวเพื่อดํ าเนินการในภารกิจใด เวนแตจะเขาเงื่อนไขใน
เหตุตา ง ๆ ทีก่ ําหนดไวในมาตรา ๑๘ และจะตองเสนอคณะรัฐมนตรี
ปรับแผนเสียกอน จึงจะมีการโอนงบประมาณได ทัง้ นี้ โดยวิธีการที่
กํ าหนดให ส  ว นราชการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการในลั ก ษณะเช น นี้
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มี ค วามมุ  งหมายใหการทํ างานของสวนราชการมีเปาหมายที่เนนผล
สําเร็จไดแนนอนในแตละป และมีความคุมคาในการใชงบประมาณที่มี
แผนงาน
หลั ก การในข อ นี้ มี ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การปรั บ ปรุ ง ระบบ
งบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงานดวย ซึง่ ขณะนีก้ ําลังดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณโดยจะกํ าหนดให ส  ว น
ราชการตองมีแผนระยะยาว แผนระยะปานกลางขึ้นไวเพื่อการจัดสรร
งบประมาณดวย ฉะนั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๗ จึงตราขึ้นเพื่อใชบังคับ
กับกรณีที่ไดมีการแกไขกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณขึ้นใหมและ
ในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกํ าหนดใหมีแนวทางการจัดทํ า
แผนขึ้นดวย สํานักงบประมาณ และ ก.พ.ร. จะตองรวมกันกําหนดแนว
ทางการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการใหสามารถใชได โดยสอดคลองกับ
การจัดทํางบประมาณ เพื่อใหแนวทางการจัดทํางบประมาณเปนไปใน
แนวทางเดียวกันและลดภาระการปฏิบัติที่ซํ้าซอน
๔. ความตอเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการ ในมาตรา ๑๙
ไดบญ
ั ญัตไิ ววา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหนาสวนราช
การมีหนาที่สรุปผลและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม เพื่อใชเปนขอ
มูลการกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
หลักการทีก่ ําหนดไวในมาตรา ๑๙ ซึง่ มีขอ ความตามที่
สรุปดังกลาวขางตน มีความมุงหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ริ าชการในชวงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี ซึง่ ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ นายกรั ฐ มนตรี ค นเดิ ม ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต  อ ไปจนกว า
นายกรั ฐ มนตรี ค นใหม เ ข า รั บ หน า ที่ ในช ว งระหว า งเวลานั้ น
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นายกรัฐมนตรีคนใหมจําเปนตองมีขอมูลการปฏิบัติราชการที่ครบถวน
เพื่ อ ใช ใ นการจั ด ทํ านโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการ
แผนดินตอไป ฉะนั้น บทบัญญัติมาตรา ๑๙ นี้ จึงกําหนดเปนหนาที่
ของสวนราชการที่จะตองใหขอมูลตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ งใน
การปฏิบัติราชการ

หหมมววดด ๔๔
กกาารรบบริริหหาารรรราาชชกกาารรออยยาางงมีมีปปรระะสิสิททธิธิภภาาพพแแลละะ
เเกิกิดดคคววาามมคุคุมมคคาาใในนเเชิชิงงภภาารรกิกิจจขขอองงรัรัฐฐ
บทบัญญัติในสวนนี้ เปนการกําหนดวิธีการทํางานของสวน
ราชการทั้งในกรณีที่ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถวัด
ความคุมคาในการปฏิบัติแตละภารกิจ โดยกําหนดใหสวนราชการตอง
ปฏิบัตติ ามหลักการ ดังนี้
๑. หลักความโปรงใส
การกํ าหนดให สวนราชการตองใชหลักความโปรงใสนั้น
เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานที่
สามารถเปดเผยใหบุคคลทั่วไปตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานได
พระราชกฤษฎีกานี้จึงกําหนดเรื่องดังกลาวไวในมาตรา ๒๐ ซึ่งมีสาระ
สําคัญดังนี้
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หลักความโปรงใสนั้นเปนการสรางความรูสึกที่ดีและเกิด
การยอมรับผลการปฏิบตั ริ าชการจากประชาชน ซึง่ ในการดําเนินการของรัฐ
นั้นมุงประสงคจะใหบริการแกประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนโดยทั่วถึง สวนราชการจึงควรที่จะสามารถเปดเผยแนวทาง
การปฏิบัติราชการในทุกเรื่อง ใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดวา
ภารกิจของภาครัฐมีจํ านวนเรื่องเทาใดและจะดํ าเนินการในแตละเรื่อง
อยางไร เวนแตเปนเรื่องที่กระทบความมั่นคงที่จําเปนตองกระทําเพื่อ
คุม ครองประชาชนสวนใหญของสังคม
แนวทางการดําเนินการของสวนราชการเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๐ ดังกลาวขางตน สวนราชการจะตองประกาศโดยเปดเผย
โดยวิธกี ารที่สวนราชการนั้นจะเห็นวา ขาราชการของตนและประชาชน
ไดรับทราบภารกิจที่จะดํ าเนินการในรอบปซึ่งปรากฏตามแผนปฏิบัติ
ราชการวา มีภารกิจใดที่สวนราชการนี้จะตองกระทํา วิธีการทํางานใน
ภารกิจนั้น เปาหมายที่แสดงใหเห็นความสําเร็จของภารกิจวาจะเกิด
ประโยชนในเรื่องใด ระยะเวลาที่จะทําภารกิจเสร็จสิ้นและงบประมาณ
ทีจ่ ะใช อันเปนการแสดงความคุมคาของการปฏิบัติตามภารกิจนั้น
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๔๙
๒. หลักความคุมคา
หลักความคุมคาเปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารราชการซึ่งสามารถวัดผลได และจะเปนขอมูลสําคัญในการ
นํามาใชปรับปรุงวิธีการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดไดตอไป หลักการ
ในเรือ่ งนี้จึงนํามาบัญญัติไวในมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓
โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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ในการพิ จ ารณาว า การบริ ห ารราชการหรื อ การดํ าเนิ น
ภารกิจใด ๆ จะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น จําเปนตองมีการพิจารณาใน
เชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนํ าเขา(input) กับผลลัพธ(outcome)
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยต อ งมี ข  อ มู ล พื้ น ฐานของผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ งของ
ส ว นราชการแต ล ะหน ว ยมาเที ย บกั บ เป า หมายหรื อ ประมาณการ
ที่กาหนดไว
ํ
เทียบกับตนทุนคาใชจาย ดวยเหตุนี้ จึงตองมีหลักเกณฑ
ในการจัดทํ าบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะขึ้นไวใหชัดเจน
โดยบัญชีตนทุนตองสามารถแสดงใหเห็นถึงตนทุนตัวเงินและทรัพยสิน
ทีม่ กี ารนําไปใชในการปฏิบัติภารกิจโดยตรง และตนทุนอื่นที่มิใชตัวเงิน
แตแฝงอยูในการปฏิบัติงาน เชน คาจางของเจาหนาที่ซึ่งสัมพันธกับ
ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแตละเรื่อง การที่มีขอมูลที่ครบถวนที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่แทจริง จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงประสิทธิ
ภาพการทํางานในภาพรวม และเปนเครือ่ งวัดถึงความคุม คาของผลงาน
ทีเ่ กิดขึน้ ได เมื่อทราบถึงตนทุนการบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นแลว ยอม
นํามาสูการกําหนดเปาหมายเพื่อการลดตนทุนคาใชจายของแตละสวน
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ราชการ และการคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งจะ
นําไปสูการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพขึ้น
การจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๒๑ นี้ สวนราชการจะมีหนาที่ตองปฏิบัติเมื่อกรมบัญชีกลาง
ไดวิเคราะหและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหสวนราชการนําไป
เปนฐานในการคํ านวณกับภารกิจของสวนราชการนั้นแลว เมื่อมี
หลักเกณฑเกิดขึ้นสวนราชการตองจัดทํ ารายการคํ านวณรายจายตอ
หน ว ยของงานบริ ก ารสาธารณะของตน แจ ง ให สํ านั กงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ นอกจากนี้ รายจายตอหนวยของ
งานบริการสาธารณะยังสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการของแตละสวนราชการ ฉะนั้น การเปรียบเทียบรายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะที่เปนประเภทหรือมีคุณภาพหรือมีลักษณะ
คล า ยคลึ ง กั น ระหว า งส ว นราชการต า ง ๆ จึ งมี ความจํ าเป น ต อ ง
ดําเนินการเพื่อทราบวาตนทุนที่แทจริงของงานควรจะเปนเทาใด และ
ถาสวนราชการใดมีรายจายในงานเชนเดียวกันนั้นสูงกวาสวนราชการ
อืน่ ๆ สวนราชการนั้นมีหนาที่ดําเนินการลดรายจายลงโดยจัดทําเปน
แผนการลดรายจายเพื่อใหสอดคลองกับรายจายมาตรฐาน
ในส ว นของการประเมิ น ความคุ  ม ค าตามที่ กํ าหนด
ในมาตรา ๒๒ นั้น เปนการวิเคราะหการดําเนินภารกิจของแตละสวน
ราชการที่ไดดาเนิ
ํ นการไปวา ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการนั้น
เทียบไดกับการใชทรัพยากรในอัตราที่สมดุลยกันหรือไม ทัง้ นี้ ในการ
ประเมินนั้นตองไมคํานึงแตเฉพาะประโยชนหรือรายจายที่คํานวณเปน
ตัวเงินไดเทานั้น แตตองพิจารณาถึงประโยชนของสังคมที่ไดรับจาก
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ภารกิจนั้นและประโยชนดานอื่นที่ไมอาจคํานวณเปนตัวเงินดวย เพราะ
ภารกิ จ ของภาครั ฐ นั้ น มิ ใ ช ก ระทํ าเพื่ อ แสวงหากํ าไร แต เ ป น การ
ดํ าเนิ น การเพื่อประโยชนของประชาชน การวัดความคุมคาในทาง
เศรษฐกิจดานเดียวจะไมครอบคลุมถึงภารกิจภาครัฐทั้งหมด ซึ่งแมวา
บางเรื่องจะไมเกิดความคุมคาแตเปนหนาที่ของรัฐเพื่อการรักษาความ
ปกติสุขใหเกิดขึ้นในสังคม เชนนีก้ ย็ งั เปนภารกิจทีต่ อ งกระทําตอไป การ
ประเมินความคุมคาจึงเปนขอมูลในการกํ าหนดนโยบายและการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ถางานใดประโยชนไดรับมีเล็กนอยหรือไมมีก็อาจ
พิจารณายกเลิกภารกิจนั้น หรือนํ าไปรวมกับภารกิจอื่นที่ไดผลอยาง
เดียวกัน หรืองานใดมีประโยชนควรจะดําเนินการตอไปแตการลงทุน
มีมูลคาสูงมาก อาจแสดงใหเห็นถึงความไมคมุ คา และสมควรตองปรับ
เปลีย่ นวิธีการใหเหมาะสมและยังรักษาประโยชนไวอยางเดิม
การดํ าเนิ น การในส ว นนี้ กํ าหนดใหเปนหนาที่สํ านักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และสํ านั ก
งบประมาณที่ จ ะรวบรวมข อมู ล จากสวนราชการและทํ าการประเมิน
ความคุมคาเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดแนวทางการจัด
ทําภารกิจของสวนราชการตอไป
สําหรับการจัดซือ้ จัดจางตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๒๓ นั้น
มุงหมายใหมีการเปลี่ยนแนวความคิดเดิมที่มุงจัดซื้อจัดจางโดยคํ านึง
เฉพาะราคาตํ่าสุดเปนสําคัญ ซึ่งที่ผานมาหลายครั้งเปนปญหาในการ
ปฏิบัติราชการ เพราะการจัดซื้อจัดจางโดยใชราคาตํ่าสุดอาจทําใหได
ของทีม่ คี ณ
ุ ภาพตํา่ หรือใชประโยชนไดเพียงในชวงเวลาหนึ่ง รวมตลอด
ถึงการละทิ้งงานเพราะปฏิบัติตามสัญญาไมได ซึง่ ทําใหตองเริ่มดําเนิน
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การใหมอันเปนการสูญเสียเวลาในชวงนั้นไป ฉะนั้น หลักการใหม
จึงกํ าหนดใหการจัดซื้อจัดจางตองคํานึงถึงความคุมคาเปนหลัก โดย
ต อ งพิ จ ารณาถึ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ มี ก ระบวนการที่ ง  า ยและรวดเร็ว
สามารถนําของที่จัดซื้อจัดจางมาใหบริการได ไมเกิดภาระแกประชาชน
ที่ ต  อ งรอคอยการได รั บ บริ ก าร และจะต อ งคํ านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและ
ประโยชนระยะยาว รวมทั้งวัตถุประสงคที่จะนําสิ่งนั้นมาใชประโยชน
ดวย ซึ่งอาจจะเทียบไดกับการซื้อของมาตรฐานทั่วไปที่มีราคาถูกแต
ตองมีการซอมแซมบอยกับการซื้อของที่มีคุณภาพสูงกวา แตมีอายุ
ใชงานไดยาวกวาโดยไมตองซอมแซม เชนนีก้ ารคํานวณความคุม คา
ของการใชทรัพยากรอยางหลังอาจจะมีประสิทธิภาพสูงกวา ก็ควรเลือก
อยางหลัง อยางไรก็ตาม ความในมาตรา ๒๓ นั้นมีขึ้นเพื่อใหเปน
หลักการ และสวนราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลระเบียบวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางจะตองมีหนาที่ไปปรับปรุงระเบียบใหสอดคลองหลักการนี้ เพื่อ
ใหสวนราชการตาง ๆ นําไปปฏิบัติใหเปนไปตามหลักความคุมคานี้
ตอไป
๓. หลักความชัดเจนในการปฏิบตั ริ าชการ (หลักความ
รับผิดชอบ)
หลักความรับผิดชอบมีขึ้นเพื่อใหการปฏิบัติราชการในระยะ
ตอไปมีผูรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้นจากความลาชาหรือละเลย
ไม ย อมปฏิ บั ติ ห น า ที่ ซึ่ ง ส ง ผลให เ กิ ด ความเสี ย หายในการบริ ห าร
ราชการ และประชาชนไดรับความเดือดรอน เพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้
บอยครั้งในการปฏิบัติราชการที่ผานมา พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
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จึ งกํ าหนดหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการใหเกิดความรับ ผิดชอบขึ้นใน
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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๕๕
หลั ก ปฏิ บั ติ ร าชการที่ กํ าหนดให เ กิ ด ความชั ด เจนของ
ผูรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ นี้เปนการแกไขสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยู
เสมอในการปฏิบัติราชการของสวนราชการทั่วไป ซึ่งมีผลทําใหเปน
อุปสรรคสํ าคัญของการปฏิบัติงานที่ลาชา ไมสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุ เ ป า หมายที่ กํ าหนดได
และเมื่ อ ส ว นราชการหนึ่ ง เป น
ผูกอใหเกิดเหตุแหงความลาชาดังกลาว ยอมมีผลกระทบการดําเนินงาน
ของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของไมอาจดําเนินการตอไปไดดวย จึง
สมควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการที่เปนปญหาในดานตาง ๆ ไว
ใหชัดเจน ทัง้ นี้ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ในสวนแรกตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔ เปนการ
กําหนดหนาที่ในระหวางสวนราชการดวยกัน ซึ่งเปนปกติในการ
ปฏิบัติราชการที่การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของสวนราชการหนึ่ง
ตองไดรับความเห็นชอบหรือการอนุญาตตามอํานาจหนาที่ของอีกสวน
ราชการหนึง่ เสียกอน จึงจะดําเนินการตอไปได โดยทีก่ ารทํางานของ
สวนราชการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของนัน้ มีความสัมพันธเชือ่ มโยงกัน และ
ผลลั พ ธ ใ นท า ยที่ สุ ด เป น การให บ ริ การแก ป ระชาชนหรื อ ปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายของรัฐ หากสวนราชการที่มีอํานาจเห็นชอบหรืออนุญาต
ดําเนินการลาชายอมกอใหเกิดผลเสียหายตอรัฐในภาพรวมที่ทําใหการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ไมอาจกระทําตอไปได หลักการตามพระราช
กฤษฎีกานี้จึงกํ าหนดระยะเวลาในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
อนุญาตที่สวนราชการหนึ่งจะตองพิจารณาใหกบั การดําเนินการของอีก
สวนราชการหนึง่ ไวภายใน ๑๕ วัน โดยเริม่ นับตัง้ แตวนั ทีส่ ว นราชการทีม่ ี
อํานาจหนาที่เห็นชอบหรืออนุญาตไดรับเรื่องที่สงมาจากสวนราชการอื่น
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๕๖
และนับเฉพาะวันทําการของสวนราชการนัน้ เพื่อที่สวนราชการที่จะตอง
มี ห น า ที่ ดํ าเนิ น การตอไปที่สงเรื่องมาใหพิจารณาจะไดทราบผลและ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องรวดเร็ว และเพื่อใหเกิดความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานจึงกําหนดเปนบทบังคับวา หากลาชาเกินกําหนดเวลา
และมีความเสียหายเกิดขึ้น ขาราชการผูรับผิดชอบในการพิจารณาเรื่อง
นัน้ ตองรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยถือวาเปนการประมาท
เลินเลออยางรายแรง ซึ่งตองรับผิดชดใชคาเสียหายเปนการสวนตัว
และไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ และเปนหนาที่ของขาราชการผูนั้นจะตองพิสูจนเองวา
ความลาชามิใชเกิดจากความผิดของตน เชน การไดรับเอกสารไม
ครบถวนตองทวงถามหลายครัง้
แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้สวนราชการจึงควรวางระบบการ
พิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการในระหวางสวนราชการดวย
กันขึ้นไว เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาเจาหนาที่ของสวนราชการของตน
สามารถพิจารณาไดทันตามกําหนดเวลา อยางไรก็ตาม การกําหนด
เวลาในข อ นี้ จ ะมี ข  อยกเว น กรณี ที่ต  องมี การปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของ
กฎหมาย ซึ่งไมอาจดําเนินการไดทันภายใน ๑๕ วัน กรณีเชนนี้ สวน
ราชการดังกลาวตองประกาศใหทราบลวงหนาวาการพิจารณาในเรื่องใด
จําเปนตองใชเวลาเกิน ๑๕ วัน โดยจะตองใชเวลาเปนจํานวนเทาใด
เพื่อใหสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของไดทราบและวางแผนการปฏิบัติงาน
ในสวนที่อยูในอํ านาจหนาที่ของสวนราชการนั้นได โดยไมเกิดความ
เสียหาย
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๕๗
ขอกําหนดในสวนตอมาตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๕
เปนการกํ าหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการที่จะตองวินิจฉัยชี้ขาดปญหาตามอํ านาจหนาที่
ของสวนราชการนัน้ ซึง่ กําหนดใหสวนราชการตองพิจารณาโดยเร็ว
โดยใช อํ านาจของตนเอง และหลี ก เลี่ ย งการดํ าเนิ น การในรู ป
คณะกรรมการ เพราะสภาพปญหาการปฏิบัติราชการที่ลาชาประการ
หนึ่ งเกิ ด จากการที่ ส  ว นราชการจะตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอยู
เสมอ ซึ่งการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการนั้นมีขอจํากัดในการ
ดําเนินงานเพราะตองกระทําในรูปองคคณะ และตองจัดใหมีการประชุม
ซึ่งไมอาจทําไดโดยตอเนือ่ ง รวมทั้งไมมีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ และ
สวนใหญเจาหนาที่ของสวนราชการซึ่งเปนฝายเลขานุการจะไดเตรียม
เรื่องจนมีขอสรุปแลว หลายเรื่องจึงไมจําเปนตองมีคณะกรรมการใหเกิด
ขัน้ ตอนการทํางานที่ลาชาอีก แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้สวนราชการจึง
ควรจัดวางระบบและพัฒนาความรูเจาหนาที่ของตนใหสามารถพิจารณา
ตัดสินใจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาในความรับผิดชอบไดโดยตรง
สํ าหรั บ ในกรณี ใ ดที่ จํ าเป น ต อ งดํ าเนิ น การในรู ป
คณะกรรมการนั้น การดําเนินการก็ควรใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ตัง้ คณะกรรมการ เพราะการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเปน
การปฏิบัติงานโดยมุงหวังจะรับฟงความเห็นและหาขอยุติในระหวาง
ผูแ ทนหนวยงานตาง ๆ ในคณะกรรมการนั้น และสามารถนําผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการไปปฏิบัติไดโดยตรงและไมมีขอขัดแยงจาก
หนวยงานที่มีผูแทนเขารวมประชุมในคณะกรรมการอีก ฉะนั้น เพือ่ ให
การปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
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๕๘
เกิ ด ความรวดเร็ ว จึ ง กํ าหนดเป น หลั ก การไว ว  า เมื่ อ มี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการแลว ผูแทนสวนราชการที่อยูในคณะกรรมการตองมารวม
ประชุม การไมมารวมประชุมจะถือเปนเหตุโตแยงผลการประชุมใน
ภายหลังมิได เพราะผลการประชุมนั้นจะผูกพันทุกสวนราชการที่มี
ผูแทนในคณะกรรมการ เพื่อมิใหมีการโตแยงในภายหลังอันเปนเหตุให
ไมอาจปฏิบัติราชการตามผลการประชุมตอไปได แนวทางปฏิบัติของ
สวนราชการในขอนี้จึงควรพิจารณาแตงตั้งผูที่สามารถรับผิดชอบแทน
สวนราชการไดและสามารถเขารวมประชุมในคณะกรรมการที่มีการ
แตงตั้งไดตลอดเวลา หากไมอาจเขารวมประชุมตองแสดงความเห็นไว
ลวงหนาเปนขอพิจารณาของคณะกรรมการ
ในประการสุ ด ท า ยของข อ กํ าหนดในเรื่ อ งนี้ ต ามที่
บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ คือ การสัง่ ราชการตองทําเปนหนังสือ
เพื่อใหเกิดหลักฐานที่ชัดเจนในการปฏิบัติราชการและแสดงความรับผิด
ชอบในผลการดําเนินการตามคําสั่งของตน มิใหเกิดปญหาการปฏิบัติ
งานที่ไมมีผูยอมรับผิดชอบวาเปนผูสั่งการ ซึ่งทําใหผูใตบังคับบัญชา
ตองรับผิดทั้งที่ไดกระทําไปตามที่ไดรับคําสั่ง แตไมมีหลักฐานยืนยัน
คําสั่งนั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีเรงดวนซึ่งมีอยูเสมอในการปฏิบัติ
ราชการ อาจมีคําสั่งใหปฏิบัติดวยวาจาไปกอนไดแตจะตองมีการบันทึก
การสั่งการเปนหนังสือตอไป และผูรับคําสั่งเมื่อขณะปฏิบัติงานหรือ
ดํ าเนินการเสร็จแลวตองรายงานโดยอางอิงถึงคํ าสั่งดวยวาจาวาใหมี
การปฏิบัติอยางไร ซึง่ หลักการในขอนีส้ อดคลองกับหลักกฎหมายเรือ่ ง
การออกคํ าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย และบทบัญญัตินี้ใชบังคับกับผูปฏิบัติ
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๕๙
หนาทีข่ องรัฐทุกระดับตัง้ แตรฐั มนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนา
หนวยงานอื่นใด

หหมมววดด ๕๕
กกาารรลลดดขัขั้น้นตตออนนกกาารรปปฏิฏิบับติตั งงิ าานน
บทบัญญัติในสวนนี้ไดกําหนดหนาที่ใหสวนราชการปฏิบัติ
เพื่อเปนการลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชนใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังตอไปนี้
๑. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
การกระจายอํ านาจการตั ด สิ น ใจเป น วิ ธี ก ารที่ จ ะทํ าให
สามารถลดขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน ใหงานแลวเสร็จไดโดยเร็ว ประชาชน
ไดรับการบริการอยางทันทวงที ซึง่ ทําใหลดความเสียหายที่ประชาชน
ตองไดรับจากการรอคอยการไดรับบริการจากรัฐ นอกจากนี้ ยังเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับขาราชการที่มีความรูความสามารถและความ
รับผิดชอบที่เทาเทียมกันหรือลดหลั่นตามอํานาจหนาที่ ซึ่งจะเกิดความ
ตอเนื่องในการบริหารราชการอีกดวย หลักการในขอนี้ไดบัญญัติไวใน
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ซึ่งไดบัญญัติไวโดยมีสาระ
สําคัญดังตอไปนี้
ก.พ.ร.
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การดําเนินการของสวนราชการตามหลักการในสวนนี้
ตอง พิจารณาควบคูกับหลักเรื่องการมอบอํ านาจตามระเบียบ
สํานักนายก รัฐมนตรีวา ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดวย
สภาพปญหาของระบบราชการไทยที่ผานมาประการหนึ่ง
คือความลาชาในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลทําใหไมสามารถใหบริการแก
ประชาชนตามความตองการไดอยางรวดเร็ว และเปนที่มาของการ
วิ พ ากษ วิจารณการทํ างานในภาคราชการวาไมโปรงใส ประชาชน
มี ค วามไม ไ ว ว างใจและเกิ ด ความเบื่ อหน า ยในการทํ างานของภาค
ราชการ สาเหตุทท่ี าให
ํ การบริหารงานราชการมีความลาชานั้นเกิดจาก
หลายสาเหตุไมวาจะเปนเรื่องทรัพยากรที่จํ าเปนตองนํ ามาใชในการ
บริหารงานไมพอเพียง กฎและระเบียบที่จะตองปฏิบัติในแตละเรื่องมี
เปนจํานวนมาก รวมทั้งสาเหตุประการสําคัญคือ งานของภาคราชการ
มีขอบเขตกวางขวางเกี่ยวพันกับประชาชนทุกคนในประเทศ ทํ าให
จํานวนเรื่องที่ขาราชการจะตองดําเนินงานจึงมีเปนจํานวนมาก
การแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งการขาดแคลนทรั พ ยากรต อ ง
แกปญหาดวยการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และการรวมมือบริหาร
งานแบบบูรณาการ สวนการแกไขปญหาเรือ่ งกฎระเบียบทีม่ มี ากเกินไป
ตองแกปญหาดวยการทบทวนกฎระเบียบตลอดระยะเวลาเพื่อปรับปรุง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติใหเกิดความรวดเร็ว
สํ าหรั บ การแก ไ ขป ญ หาขอบเขตของงานราชการมี เ ป น
จํานวนมากนั้น ตองแกไขดวยการกระจายอํานาจการตัดสินใจเพื่อ
มิใหทกุ เรือ่ งไปกระจุกตัวอยูท ผ่ี บู งั คับบัญชาเพียงผูเ ดียว ในพระราช
กฤษฎีกาจึงกําหนดหลักการสําคัญไวในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง วา
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๖๒
ใหทุกสวนราชการตองพิจารณาภารกิจของตนเอง และถาเห็นวา
เรื่องใดที่ตองมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการใด ๆ ซึ่งอยูใน
อํานาจหนาทีข่ องผูบ งั คับบัญชาตําแหนงใด ตองพยายามจัดใหมี
การมอบอํ านาจการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เหลานั้นลงไปสู
ผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรือ่ งนัน้
โดยตรง ผูด ํารงตําแหนงอื่นในที่นี้ หมายถึง ผูบริหารระดับตนหรือ
ระดับกลาง เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารเหลานี้ซึ่งเขาใจปญหาเปนอยางดี
เพราะเปนผูที่มีหนาที่รับเรื่อง ตรวจสอบ และติดตามผลที่เกิดขึ้น
อยูแลวไดเปนผูแกไขปญหาและตัดสินใจสั่งการในเรื่องนั้นโดยตรง ซึ่ง
นอกจากจะทํ าให ล ดขั้ น ตอนการทํ างานไม ต  อ งเสนอทุ ก เรื่ อ งไปสู 
ผูบ ริหารสูงสุด ทําใหงานรวดเร็วขึ้นแลว ยังเปนการสะสมประสบการณ
ให ผู  นั้ น เพื่ อ ก า วไปสู  ผู  บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถรั บ
ผิดชอบงานระดับนโยบายไดเปนอยางดีตอไปดวย
ตัวอยางเชน การออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการบาง
อยางซึง่ กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของอธิบดี กรณีเชนนี้แมจะเปน
อํ านาจตามกฎหมายแตก็มิใชอํ านาจเฉพาะตัว อธิบดีสามารถมอบ
อํ านาจการออกใบอนุญาตดังกลาวใหแกรองอธิบดี ผูอํานวยการกอง
หัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ หรือผูด ํารงตําแหนงเทียบเทาได
ตามมาตรา ๓๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในเรื่องเชนนี้สวนราชการตองพิจารณาวาการ
ออกใบอนุญาตในขอบเขตเพียงใดที่ตองมีการมอบอํานาจการตัดสินใจ
ลงไปในระดับใด ซึง่ หากปรากฏวาเรือ่ งนัน้ ผูอ านวยการกองเป
ํ
นผูร บั ผิดชอบ
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ตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑการอนุญาตมาแตตน แทนทีจ่ ะ
ใหเปนเพียงผูเสนอความเห็นวาควรอนุญาตก็ควรมอบอํานาจใหเปนผู
ออกใบอนุญาตไดโดยตรง ซึ่งจะเปนการลดขั้นตอนปกติในทางราชการ
ในชั้นรองอธิบดีและอธิบดี การดําเนินการเพือ่ ออกใบอนุญาตในเรือ่ งนี้
ก็จะใชเวลาสั้นและไดรับการพิจารณาจากผูเกี่ยวของโดยตรง
แนวทางในการดําเนินการกระจายอํานาจตัดสินใจนั้น มิใช
เปนเรื่องปลอยใหผูไดรับมอบอํานาจใชดุลพินิจเองตามใจชอบ เพราะ
ผลการสั่งการของทางราชการมีผลผูกพันรัฐและตองเปนคําสั่งที่ชอบ
ดวยกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง จึงบัญญัติใหสวน
ราชการต องกํ าหนดหลั ก เกณฑ ก ารใช อํ านาจเพื่ อ เป น กรอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ถูกตองตามกฎหมายสํ าหรับใหผูรับมอบอํ านาจนํ าไป
เปนแนวทางปฏิบัติ และจะตองมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตามและ
กํ ากับดูแลเพื่อใหแนใจวาผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจโดยถูกตองดวย
เชน ในการมอบอํานาจใหออกใบอนุญาต สวนราชการจะตองกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตขึ้นไว โดยกําหนดหัวขอรายละเอียดที่
ผูร ับมอบอํานาจจะตองปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาต รวมทั้งมีรูปแบบ
การรายงานผลการใช อํ านาจเพื่ อ ให ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานได อยางไรก็ตาม แนวทางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะลด
ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน หลักเกณฑตาง ๆ เพือ่ ควบคุมหรือกํากับ
ดูแลการใชอํ านาจจึงตองระมัดระวังวาจะเปนการสรางขั้นตอน
ขึน้ มาใหม ซึ่งจะสงผลใหงานลาชาหรือยุงยากไปกวาเดิม
โดยที่เทคโนโลยีปจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล คนขอมูล และรับสงขอมูลไดรวดเร็วกวา
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ระบบเอกสาร บทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสาม จึงบัญญัติใหสวน
ราชการมี ห น า ที่ ที่จ ะต อ งพั ฒ นาและนํ าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ เพื่อมุงใหเกิดการลดขั้นตอนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการประหยัดคาใชจาย เชน ในบางเรือ่ งอาจกําหนดให
ประชาชนจัดสงขอมูลผานเทคโนโลยีใหกับสวนราชการได โดยไม
จําเปนตองเดินทางมาสงเอกสารดวยตนเอง หรือหลักเกณฑตา ง ๆ
เกีย่ วกับการอนุญาต รวมทั้งแบบพิมพคําขอตาง ๆ อาจพัฒนาใหมี
ขอมูลอยูในคอมพิวเตอรที่ประชาชนสามารถนําขอมูลมากรอกขอความ
และสงกลับสวนราชการนั้นได
การกระจายอํ านาจการตั ด สิ น ใจเป น เรื่ อ งที่ แ ต ล ะส ว น
ราชการจะต อ งนํ าไปปรั บ ปรุ ง งานภายในของส ว นราชการนั้ น ให
เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ โดยจะเปนสวนหนึ่งของการวัด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของสวนราชการนั้น อยางไรก็ตาม
เนื่ อ งจาก ก.พ.ร.เป น หน ว ยงานที่ จ ะต อ งดู แ ลการดํ าเนิ น การของ
สวนราชการทุกแหง ซึง่ อาจมีแนวทางปฏิบตั ทิ แ่ี ตกตางกัน ฉะนั้น ใน
มาตรา ๒๘ จึงบัญญัตใิ หอํานาจ ก.พ.ร. ไววา หาก ก.พ.ร. เห็นสมควร
อาจกํ าหนดหลักเกณฑการกระจายอํานาจเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการตอไปได
การจัดใหมแี ผนภูมแิ สดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ประชาชนหรือสวนราชการที่จะมาติดตอ
จําเปนตองรูตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ นั้น หมายถึง งานที่สวนราชการ
นั้นตองปฏิบัติเกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอระหวาง
สวนราชการดวยกันที่จําเปนตองใชผลการพิจารณาของสวนราชการนั้น
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เชน งานเกี่ยวกับการทะเบียน งานขออนุญาต งานขอความเห็นชอบ
หรือการยื่นรายงานตางๆ เปนตน ทัง้ นี้ แผนภูมิที่สวนราชการจะจัดทํา
ขึ้นตองแสดงใหเห็นวา เมื่อมีผูมาติดตอเพื่อยื่นเรื่องราวในเรื่องใดจะ
ตองไปติดตอใครและสถานที่ติดตออยูที่ใด เสร็จแลวเรื่องที่ยื่นไวจะมี
การเสนอผานการพิจารณาโดยลําดับอยางไรและใชเวลาแตละขั้นตอน
อยางไรเรื่องจึงแลวเสร็จ ประชาชนผูมาติดตอจะตองเกี่ยวของในขั้น
ตอนใดอยางไรบาง แผนภูมินี้จะเปนประโยชนทั้งในดานประชาชน
ผูติดตอไดทราบขั้นตอนชัดเจน และเปนประโยชนในการตรวจสอบ
แตละสวนราชการวามีการดําเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการได
เพียงใด และมีขอแตกตางระหวางสวนราชการตาง ๆ อยางไร เพื่อเปน
ขอมูลใชวิเคราะหการปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป
๒. การจัดตัง้ ศูนยบริการรวม
การกํ าหนดหลักการใหมีเรื่องการจัดตั้งศูนยบริการรวมไว
ในพระราชกฤษฎีกานีม้ คี วามประสงคทจี่ ะใหเกิดความสะดวกแกประชาชน
ใหไดมากทีส่ ดุ ซึ่งผลของการจัดใหมีศูนยบริการรวมนี้จะทําใหลดระยะ
เวลาของประชาชนในการมาติดตอราชการโดยไมตองเดินทางไปติดตอ
สวนราชการหลายแหงเพื่อดําเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชน
สามารถติดตอสอบถามงานทีเ่ กีย่ วของกับเจาหนาทีข่ องกระทรวง ณ ที่
แหงเดียวไดในทุกเรือ่ ง สําหรับในภาคราชการก็จะสามารถลดกําลังคน
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหเหลือเพียงที่แหงเดียว แตสามารถ
ประสานการดําเนินการไดทุกเรื่องในภารกิจของกระทรวง แนวทาง
ดังกลาวสอดคลองกับแนวทางการตรากฎหมายในสมัยใหม ที่มีแนว
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๖๖
ความคิดวากฎหมายหรือกฎตาง ๆ มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบของสังคมมิใหมี
การฝ า ฝ น ซึ่ งจะเกิ ด ความเสียหายตอสังคมสวนรวม แตประชาชน
ผูสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎตาง ๆ จะตองไดรับความ
คุ  ม ครองดู แ ลจากรั ฐ รวมทั้ ง อํ านวยความสะดวกให แ ก ป ระชาชน
เหลานัน้ หลักการในขอนี้มีการบัญญัติไวในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
และมาตรา ๓๒ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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การจัดตั้งศูนยบริการรวมเปนการสรางมาตรการเพื่อลด
ขัน้ ตอนในการติดตอขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งโดยปกติในสภาพกฎหมาย
ปจจุบัน การดําเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของประชาชนจะตองติดตอขอรับ
อนุญาตหรือการดํ าเนินการอื่นใดจากหนวยงานของรัฐหลายแหงเพื่อ
กระทํากิจการนัน้ ซึง่ สรางความลําบากและตองเสียเวลาในการดําเนินการ
ของประชาชน สวนราชการจึงตองใหความสะดวกในการดําเนินการ
ของประชาชน โดยเริ่มแรกจัดใหแตละกระทรวงรวมงานที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการประชาชนของกรมตาง ๆ ในสังกัดของกระทรวงนั้นไวใน
ที่เดียวเปนศูนยบริการรวม ซึ่งประชาชนจะมาติดตอกับเจาหนาที่นั้น
เพี ย งครั้งเดียวสามารถดํ าเนินการไดทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับงานของ
กระทรวงนั้น และเจาหนาที่จะดําเนินการติดตอกับหนวยงานเจาของ
เรือ่ งแตละแหงเพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จในคราวเดียวกัน
แนวทางของศูนยบริการรวมนี้มิใชเปนการรวมเจาหนาที่ที่
เกีย่ วของกับการอนุญาตหลายๆ เรือ่ ง หลายๆ หนวยงานมานั่งรวมไวที่
เดียวกัน แตเปนกรณีที่กระทรวงหนึ่งจัดใหมีเจาหนาที่ของกระทรวง
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นั้นจํ านวนหนึ่งเปนผูรับเรื่องทุกเรื่องที่อยูในขอบเขตความรับผิดชอบ
ของกระทรวงนั้น โดยจัดสถานที่ไวใหชัดเจนเพื่อใหประชาชนที่จะมา
ติดตอไดทราบและติดตอไดสะดวก เจาหนาที่กลุมนี้จะมีแบบพิมพ
ทุกเรื่องในความรับผิดชอบของแตละกรมในกระทรวงนั้นไว และเปน
ผูตรวจสอบคําขอแทนทุกกรม แลวจะเปนผูส ง เรือ่ งตอไปยังผูม อี ํานาจ
พิจารณาของแตละกรมในกระทรวงของตน รวมทั้งแจงผลการพิจารณา
ใหประชาชนผูติดตอไดทราบ ซึ่งการดําเนินการตามแนวทางนี้ใหเกิด
ผลสํ าเร็ จ ต อ งได รั บ ความร ว มมื อ จากทุ ก กรมในกระทรวงที่ ต  องจั ด
รูปแบบการปฏิบัติราชการใหเกิดการประสานงาน โดยมีศูนยกลางอยู
ที่ศูนยบริการรวมที่กระทรวงจัดตั้งขึ้น
การดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมตามพระราชกฤษฎีกา
นี้มุงประสงคจะใหเปนเจาหนาที่ของแตละกระทรวงจัดใหมีขึ้นสําหรับ
งานของสวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงนั้นเปนหลัก สวนเมื่อภายใน
กระทรวงสามารถจัดตั้งศูนยบริการรวมของกระทรวงที่ดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพแลว กระทรวงตาง ๆ อาจรวมมือใหเกิดการ
ประสานการปฏิบัติราชการระหวางศูนยบริการรวมของแตละกระทรวง
ขึ้นได ในงานที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันในอนาคต
สําหรับในจังหวัดและอําเภอนั้น มีการจัดตั้งสวนราชการ
ตาง ๆ ไปประจําอยูเพื่อรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและกฎ
ตาง ๆ ของกรมและกระทรวงเปนจํานวนมาก ถาหากสวนราชการ
เหลานั้นยังคงแยกกันปฏิบัติงาน ยอมจะกอใหเกิดความเดือดรอนแก
ประชาชนในการติดตอหลายสวนราชการเชนกัน ฉะนั้น เพื่อเปนการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการใหสามารถอํานวยความสะดวกแกประชาชน
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และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแบบผูวาราชการ
จังหวัดบูรณาการ จึงใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจัดตั้งศูนย
บริการรวมขึ้นในจังหวัดหรืออําเภอของตน โดยรวมงานที่จําเปนตองมี
การติดตอใหบริการแกประชาชนของทุกสวนราชการไวในสถานที่แหง
เดียว และมีเจาหนาที่อยูประจํ าเพื่อรับคํารองหรือคํ าขอ กอนที่จะ
ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ พิจารณาตามอํานาจหนาทีต่ อ ไป
ในลักษณะของศูนยบริการรวมที่จัดขึ้นในกระทรวง
การดํ าเนินการโดยรวมแบบพิมพและรับคําขอ ตลอดจน
ติดตอประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ แทนประชาชนผูมาติดตอนั้น
โดยปกติเปนการใหบริการในงานที่มิไดใชอํานาจหนาที่วินิจฉัยสั่งการ
จดทะเบียนหรืออนุญาต ซึง่ ยังคงเปนอํานาจของสวนราชการแตละแหง
ตามกฎหมาย การดําเนินการของเจาหนาที่ในศูนยบริการรวม จึง
สามารถดําเนินการไดโดยไมมีขอขัดแยงตามกฎหมายหรือกฎตาง ๆ
หากจะมีอยูบางก็สามารถแกไขดวยการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่
หรือมอบอํานาจ อยางไรก็ตาม หากกฎหมายหรือกฎใดมีการกําหนด
ขั้นตอนในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการยื่นคําขอ หรือการพิจารณาไว
โดยเฉพาะซึ่งทําใหขัดแยงกับการปฏิบัติงานในลักษณะศูนยบริการรวม
สวนราชการนั้น ๆ มีหนาที่ตองแจง ก.พ.ร. อยางไรก็ตาม
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ชัน้ เพื่อปฏิบัติภารกิจนั้น มีการกําหนดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใช
ในภารกิจดังกลาว แตเมื่อระยะเวลาผานไปภารกิจนั้นอาจไมจาเป
ํ นอีก
หรือลดความจําเปนลงหรือซําซ
้ อนกับภารกิจอืน่
ซึง่ ในอดีตทีผ่ า นมา
แมจะมีเหตุการณเชนวานั้น สวนราชการก็มิไดทบทวนโครงสรางสวน
ราชการที่กําหนดขึ้นวาควรยุบหรือปรับเปลี่ยนไปอยางไร แตในขณะ
เดียวกันไดสรางสวนราชการใหมขึ้นสําหรับภารกิจใหม ๆ ทําใหสวน
ราชการมีขนาดใหญ การปฏิบัติหลายภารกิจไมมีความคุมคา ซึ่งเปน
ที่มาของการปรับปรุงสวนราชการทั้งหมดตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉะนั้น เพือ่ มิใหเกิดเหตุทเ่ี คยเปน
มาในอดีตขึ้นอีก ในมาตรา ๓๓ แหงพระราชกฤษฎีกานี้จึงกําหนดให
เปนหนาที่ของทุกสวนราชการจะตองตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องในความ
รับผิดชอบวา ภารกิจใดยังมีความจําเปนตองปฏิบัติจริงหรือไม เมื่อ
เทียบกับการประเมินความคุมคาที่ไดรับ ถาไมจําเปนก็ควรยกเลิกภาร
กิจนั้นเสียหรือหากปรับปรุงภารกิจเพื่อใหมีประสิทธิภาพขึ้นหรือนําภาร
กิจนั้นไปรวมกับภารกิจอื่นไดโดยจะเกิดการประหยัดและความคุมคา
โดยผลงานเปนเชนเดิม สวนราชการก็ตองปรับปรุงภารกิจนั้น และผล
ของการปรับปรุงภารกิจดังกลาว สวนราชการตองปรับปรุงโครงสรางและ
อํานาจหนาทีใ่ หสอดคลองกันดวย เพื่อนําบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู
ไปใชประโยชนดานอื่นของทางราชการใหเกิดความคุมคาที่สุด
โดยปกติ ก ารปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส ว นราชการใด สวน
ราชการนั้นมีหนาที่ตองดํ าเนินการเองเพราะเปนผูทราบถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของตน แตเนื่องจาก ก.พ.ร. เปนหนวยงานกลางที่ดูแล
ภารกิจและโครงสรางของสวนราชการในภาพรวม ในมาตรา ๓๓ วรรคสี่
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จึ ง กํ าหนดให ก.พ.ร. มี ห น า ที่ วิ เ คราะห เ สนอคณะรั ฐ มนตรี
วาสวนราชการควรปรับปรุงภารกิจอยางใดและจัดโครงสรางที่เหมาะสม
อยางใดดวย หากปรากฏวาการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใดไมมี
การดําเนินการหรือดําเนินการไมเหมาะสมกับภาพรวมของการปฏิบตั งิ าน
ภาครัฐ
การปรับปรุงภารกิจนั้นมีผลเปนการปรับโครงสรางของสวน
ราชการ เพื่อใหเหมาะสมกับงานในภาระหนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
ฉะนั้น โดยหลักการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสวนราชการไปตามภารกิจ
แลว มาตรา ๓๔ จึงบัญญัติหามมิใหมีการตั้งสวนราชการในลักษณะที่
ปฏิบัติภารกิจเดิมขึ้นอีก เพื่อมิใหมีการเพิ่มสวนราชการที่มีผลกระทบ
ตอจํ านวนบุคลากรและงบประมาณ โดยไมเกิดความคุมคาในภารกิจ
ของรัฐ ซึ่งหมายถึงวา หากมีการขอจัดตั้งสวนราชการในลักษณะ
ดังกลาวจะไมไดรับการพิจารณาจาก ก.พ.ร. และคณะรัฐมนตรี เวนแต
มีเหตุจาเป
ํ นตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔ ดังกลาวขางตน จึงจะไดรับ
การพิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งสวนราชการนั้น
ประโยชนของการทบทวนภารกิจตามระยะเวลาอยูเสมอ
จะทํ าใหสวนราชการสามารถปรับกระบวนการทํางานภายในของสวน
ราชการนั้น โดยสามารถจัดโครงสรางและวางกําลังคนใหเหมาะสมกับ
ภารกิ จ ที่ ต  อ งมี ก ารพั ฒ นาแตกตางไปจากเดิมอยูเสมอ และจะตอง
ทบทวนให มี การบริ หารงานในลักษณะบูรณาการใหมากที่สุด มิใช
พยายามรักษาสวนราชการเดิมและสรางสวนราชการใหมเพิ่มขึ้น ซึ่ง
อาจได รั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานวาขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานใหเกิดความคุมคา ถาการเพิ่มสวนราชการนั้นมีลักษณะ
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๗๔
ไม จํ าเป น เพราะแท ที่ จ ริ ง สามารถยุ บ รวมภารกิ จ ที่ มี อ ยู  ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพได
๒. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหเหมาะสมกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
เพิ่มขึ้น จะกระทําใหสาเร็
ํ จไดเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบตาง ๆ ซึง่ เปนสิง่ ทีก่ ําหนดใหสวนราชการตาง ๆ มีอํานาจ
หนาที่ปฏิบัติภารกิจนั้นเพื่อใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ หลักการใน
เรื่องดังกลาวพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดนําไปบัญญัติไวในมาตรา ๓๕
และมาตรา ๓๖ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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การปฏิบัติงานภาครัฐนั้นจําเปนตองมีกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเปนกลไกใหเกิดอํานาจหนาที่แกสวนราชการที่จะนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตอไป แตกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบที่มีการกํ าหนดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งนั้น เกิดขึ้นเพราะมี
สภาพปญหาที่สมควรตองแกไขโดยอาศัยเนื้อหาสาระของบทบัญญัติ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่มีหลักการเชนนั้น รวมทัง้ ขึน้ อยูก บั
สภาพความพรอมของประชาชนโดยทั่วไปที่จะถูกบังคับโดยกฎหมาย
ดังกลาว และสภาพความพรอมของภาครัฐในการบริหารกฎหมายให
เปนผลขึ้น แตเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปสภาพสังคมพัฒนาขึ้น
ความตองการของประชาชนแตกตางจากเดิม ภาคราชการก็จาเป
ํ นตอง
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติราชการในอันที่จะสนองตอบ
ประโยชนของประชาชนใหไดมากที่สุด ฉะนั้น กฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบตาง ๆ ซึ่งตราขึ้นเพื่อใชกับสถานการณหนึ่ง ยอมตองมีการ
ปรั บ ปรุ งให เ หมาะสมกั บ สถานการณปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งในสภาพ
ปจจุบันจะพบวากฎหมายที่มีอายุเกินกวา ๕๐ ป ยังคงใชบังคับอยูใ น
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ปจจุบันเปนจํานวนหลายรอยฉบับ และเมื่อกฎหมายเหลานี้ยังใชอยู กฎ
ระเบียบตาง ๆ ทีอ่ อกตามกฎหมายเหลานัน้ ยอมมีอกี เปนจํานวนมาก
กฎหมายหรื อ กฎเหล า นี้ จํ าเป น ต อ งได รั บ การทบทวนว า ยั ง มี ค วาม
จําเปนหรือเหมาะสม หรือควรจะปรับปรุงอยางไรจึงจะตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และโดยปกติเมื่อกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เหลานั้นมีสวนราชการใดสวนราชการหนึ่งเปนผูรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบนั้นอยูแลว สวนราชการดังกลาว
จึงตองมีหนาทีท่ บทวนเนือ้ หาของกฎหมาย กฎหรือระเบียบใหทันสมัย
ตลอดเวลาและเสนอแกไขหรือยกเลิก โดยมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อมิใหสรางภาระความเดือดรอนใหเกิดแกประชาชนเกิน
สมควร ประกอบการพิจารณาทบทวนกฎหมายหรือกฎนั้นดวย
นอกจากนี้ เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปน
หนวยงานกลางที่ดูแลกฎหมายของประเทศ จึงมีหนาที่ตรวจสอบใน
ภาพรวมของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใชบังคับอยูทุกฉบับ ถาเห็นวา
ล า สมั ย หรื อ เป น ภาระแก ป ระชาชนหรื อ ไม เ อื้ ออํ านวยตอการพัฒนา
ประเทศ จะต อ งแจ ง ให ส  ว นราชการเจ า ของเรื่ อ งดํ าเนินการแกไข
ใหเหมาะสมตอไป แตโดยที่สวนราชการเจาของเรื่องมีภาระหนาที่ดูแล
รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามกฎหมายหรือกฎดังกลาว ซึ่งอาจมี
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความจําเปนทีแ่ ตกตางไป ในมาตรา ๓๖ จึงให
สวนราชการสามารถเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการวินิจฉัยใน
ดานนโยบายตอไปได
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๗๗

หหมมววดด ๗๗
กกาารรอํอําานนววยยคคววาามมสสะะดดววกกแแลละะกกาารรตตออบบสสนนอองง
คคววาามมตตอองงกกาารรขขอองงปปรระะชชาาชชนน
บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ เ ป น การกํ าหนดแนวทางที่ ส  ว น
ราชการตองจัดใหมีขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ใหไดรับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความ
ตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาไดตอไป โดย
มีสาระสําคัญดังนี้
๑. การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
หลักสําคัญประการหนึ่งในการติดตอราชการของประชาชน
คือ ตองการทราบวาเรื่องที่ตนมาติดตอขอรับบริการจากรัฐนั้น จะตอง
ใชเวลาพิจารณานานเทาใดจึงจะรูผล เพราะประชาชนหรือแมแตสวน
ราชการจะไดวางแผนการดําเนินการตอไป การกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานจึงเปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของส ว นราชการว า สามารถกํ าหนดกลไกการทํ างานที่เปนระบบจน
สามารถตอบไดวางานแตละเรื่องจะใชเวลาเพียงใด หลักการในขอนี้ได
บัญญัติไวในมาตรา ๓๗ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
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ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนนั้ น ส ว น
ราชการจําเปนตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการดําเนินการในเรื่อง
ที่ ป ระชาชนติ ด ต อ ให ส  ว นราชการพิ จ ารณาดํ าเนิ น การให เพื่ อ ให
ประชาชนไดทราบวาในเรื่องนั้นจะตองใชเวลากี่วันจึงจะแลวเสร็จ ซึ่ง
ในปจจุบันมีหลายสวนราชการไดดํ าเนินการกํ าหนดเวลาดํ าเนินการ
เรือ่ งตาง ๆ อยูแลว ในพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงคที่จะยืนยัน
แนวทางปฏิบัติดังกลาววา เปนหนาที่ของสวนราชการจะตองกําหนด
ระยะเวลาขึ้นในทุกงานที่เกี่ยวของกับประชาชน และตองประกาศให
ทราบโดยทั่วไปดวย อยางไรก็ตาม การกําหนดระยะเวลานั้นตองคํานึง
ถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการดวยวางานอยางใดที่สามารถรวม
พิจารณาในขั้นตอนเดียวกันได การกําหนดระยะเวลาก็ตองลดระยะ
เวลาในสวนดังกลาวลงดวย และเพื่อใหเกิดผลบังคับที่เปนผลขึ้น
จึงกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองดูแลใหมีการปฏิบัติงานตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวดวย
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๗๙
โดยปกติสวนราชการตาง ๆ จะเปนผูกําหนดเวลาแลวเสร็จ
ในงานที่สวนราชการนั้นรับผิดชอบ แต ก.พ.ร. มีหนาที่สารวจและ
ํ
วิเคราะหระยะเวลาแลวเสร็จในภาพรวมของการปฏิบัติราชการ จึงอาจ
เปนผูกําหนดระยะเวลาเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได การกําหนด
เวลาดั ง กล า วอาจใช วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บกั บ ส ว นราชการอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
ใกลเคียงกัน ซึ่งการใชระยะเวลาควรไมแตกตางกัน
หลักการในขอนี้นํามาใชกับกรณีที่การดําเนินงานของสวน
ราชการหนึ่งจําเปนตองรอผลการพิจารณาของอีกสวนราชการหนึ่งดวย
ซึ่งจะตองมีการกํ าหนดระยะเวลาแลวเสร็จไวดวยเชนกัน เพื่อมิให
กระทบความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสวนราชการที่จําเปนตอง
รอผลจากการพิจารณาของอีกสวนราชการหนึ่งนั้น
๒. การจัดระบบสารสนเทศ
การจัดระบบสารสนเทศ คือ การสงเสริมใหสวนราชการ
พัฒนาการใหบริการประชาชนโดยใชระบบเครือขายสารสนเทศใหได
มากที่สุด โดยมุงหมายที่จะอํ านวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะ
ได รั บ การบริ ก ารที่ รวดเร็ว โดยในพระราชกฤษฎีกานี้ไดบัญญัติไว
ในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
)c& BLQ3%#.*#%$678N1ER-6"%4 0++9P%=7DL#@B#%B39Ip9/=7> 7U#& 3Q@
PQ#"B0EQ*S*L : %0.#.3& 9/=>7*#%$,E$L7B7+V#"-%=7R.6+%,*#%D78BLQ3
%#.*#%3153<E6& SG0%0++9P%=7DL#@B#%B39IpD78S$LG0BLQ3%#.*#%$6787@WLR3
%0++9E4@Q*1+I4>*%0I%Q89IP?3?G@4B#%B39IpSG0*#%B=>7B#%N1ER-6"4DY53E6Q@
(มาตรา ๓๙)
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R3*#%$,E$L7BLQ3%#.*#%<E6IC*S-L8 (มาตรา ๔๐)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่นํ ามาชวยใน
การปฏิบตั ิราชการไดอยางรวดเร็ว และเนื่องจากในสภาพปจจุบันการใช
เครือ่ งคอมพิวเตอรมใี ชกนั อยางแพรหลาย สวนราชการจึงตองจัดใหมี
ระบบที่สามารถใหบริการดานขอมูลที่จําเปนผานเครือ่ งคอมพิวเตอรได
โดยทั่วถึง และโดยที่ขอมูลของแตละสวนราชการเปนขอมูลของภาครัฐ
ที่สมควรจะสามารถใชเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดโดยงาย
การปลอยใหแตละสวนราชการดํ าเนินการจัดทํ าระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศของตนขึ้นใชเอง โดยขึ้นอยูกับความตองการของแตละสวน
ราชการจะทําใหมปี ญ
 หาในการเชือ่ มโยงขอมูลของภาครัฐและเกิดความ
สิน้ เปลืองสูง รวมทัง้ ประชาชนไมสะดวกแกการขอรับบริการในระบบ
เดียวกันได จึงควรใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลาง เพื่อใหสวนราชการนําไปใชเปน
แนวทางเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันไดโดยงาย ซึ่งอาจ
พัฒนาตอไปโดยใหประชาชนสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเดียวได
ทัง้ หมด
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๘๑
หนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในเรื่องนี้
จึงมี ๒ สวน คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะ
รับผิดชอบในการจัดทําระบบกลางและชวยเหลือสวนราชการตาง ๆ ใน
การจัดทําระบบสารสนเทศใหสอดคลองกัน และสวนราชการมีหนาที่จัด
ให มี ร ะบบสารสนเทศตามภารกิจของตนเพื่อใหบริการแกประชาชน
โดยระบบนั้นตองสามารถเชื่อมโยงกับระบบกลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีขึ้น
๓. การรับฟงขอรองเรียน
การรั บ ฟ ง ข อ ร อ งเรี ย น หมายถึ ง กระบวนการที่สวน
ราชการจัดใหมีขึ้นเพื่อรับฟงปญหาจากการใหบริการของสวนราชการ
นั้น เพื่อนํามาเปนขอมูลใชปรับปรุงการปฏิบัติราชการที่จะตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน หรือเพือ่ ชีแ้ จงทําความเขาใจในเหตุผล
และความจําเปนของการปฏิบัติภารกิจภาครัฐวาจะเกิดประโยชนอยาง
ใด อันจะเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐกับประชาชนหรือในระหวาง
สวนราชการดวยกันตอไป หลักการในขอนีไ้ ดกําหนดรายละเอียดเปน
แนวทางปฏิบัติไวในมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ โดยมีสาระ
สําคัญดังตอไปนี้
)c& BLQ3%#.*#%$678N1ER-6"%4 0++*#%$7+PU#& V#"9*4@> Q*1+8#3R3
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การรับคํ าถามและตอบคํ าถามแกประชาชนเปนกระบวน
การหนึ่งของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจะสะทอนใหเห็น
วาการปฏิบัติราชการนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนตามที่
มุงหวังจริงหรือไม หรือมีสภาพปญหาที่เกิดจากการไดรับการบริการ
จากสวนราชการนัน้ อยางไร และสวนราชการจะตองนําไปใชเปนขอมูล
เพื่อปรับปรุงงานตอไป โดยในหลักการของพระราชกฤษฎีกานี้มุงหวัง
ใหสว นราชการจัดใหมีระบบการรับแจงเรื่องจากประชาชน โดยใหมีการ
ตอบคําถามทุกคําถามในปญหาที่ประชาชนตองการทราบเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจในบทบาทของสวนราชการนั้น
หรือเขาใจเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชน รวมทัง้ เรือ่ งทีม่ คี วามจําเปน
ที่ประชาชนจะตองมาติดตอขอรับบริการ และเมื่อเปนการตอบคําถาม
ในปญหาที่ประชาชนตองการทราบ มาตรา ๓๘ จึงกําหนดระยะเวลา
ในการตอบไวใหชัดเจน โดยสวนราชการจะตองตอบใหทราบหรือแจง
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๘๓
ผลการดําเนินการภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคําถามจากประชาชน
แตถาในเรื่องใดมีการประกาศกํ าหนดระยะเวลาการดําเนินการไวแลว
ตามมาตรา ๓๗ ก็ใหตอบคําถามหรือแจงผลการดําเนินการภายในเวลา
ที่กําหนดตามมาตรา ๓๗
ในกรณี ที่มี ก ารเสนอแนะหรื อ ร อ งเรียนเกี่ยวกับ อุปสรรค
หรือความยุงยากในเรื่องการปฏิบัติราชการจากบุคคลใด ใหเปนหนาที่
ของส ว นราชการที่ จ ะดํ าเนิ น การเพื่ อ เป น การสร า งความเข า ใจที่ ดี
ระหวางรัฐและประชาชน โดยมีการนําขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนจาก
ประชาชนไปพิจารณาทบทวนและพยายามแกไขปญหาเพื่อขจัดความ
ยุงยากในการไดรับบริการ หรือแกไขปญหาการบริหารราชการใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น
ในประการสุ ด ท า ยส ว นราชการต อ งตรวจสอบแก ไ ข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ มิใหเปนการสรางความยุงยาก ความซํ้าซอน
ความลาชาในการปฏิบัติงานตอสวนราชการหรือขาราชการดวยกัน
โดยส ว นราชการที่ อ อกกฎหรื อ ระเบี ย บเหล า นั้ น ต อ งปฏิ บั ติ ต  อ ส ว น
ราชการและขาราชการเชนเดียวกับการไดรับขอรองเรียนจากประชาชน
กลาวคือ จะตองนํามาพิจารณาทบทวนแกไขกฎ หรือระเบียบที่เปน
อุปสรรค หรือชี้แจงทําความเขาใจใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองโดยตอง
ตอบภายในเวลาที่กํ าหนดดวย โดยมี ก.พ.ร. จะเปนผูดูแลการ
ดํ าเนินการและชวยเหลือสวนราชการรวมทั้งขาราชการในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดดวย
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ทั้ ง นี้ ในการดํ าเนิ น การทุ ก ประการที่ จ ะจั ด ทํ าขึ้ น ส ว น
ราชการต อ งคํ านึ งถึงการอํ านวยความสะดวกแกประชาชนหรือสวน
ราชการทีเ่ กีย่ วของใหไดมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได
๔. การเปดเผยขอมูล
การเป ด เผยข อ มู ล ถื อ เป น เรื่ อ งปกติ ที่ ส  ว นราชการ
ต อ งปฏิ บั ติอ ยู แลว ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้ไดนํามาบัญญัติไวเพื่อยืนยัน
หลักการดังกลาว รวมทั้งกําหนดรายละเอียดใหสวนราชการปฏิบัติ
เพิ่มเติมในสวนที่ยังมีปญหาในการปฏิบัติราชการอยูในขณะนี้ โดย
บัญญัติไวในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
)c& BLQ3%#.*#%"4-36#I4$> 76 89:[E9F@D67"WG9*4@> Q*1+*#%:T,+$1 %, #.
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การเปดเผยขอมูลเปนการปฏิบตั ริ าชการใหเกิดความโปรงใส
เพราะการปฏิ บั ติ ง านของภาครั ฐ เป น การปฏิ บั ติ งานเพื่ อประชาชน
ฉะนั้น ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะตรวจสอบขอมูลและการดําเนินการของ
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ภาครัฐไดทง้ั สิน้ และภาครัฐไมควรมีสิ่งใดปดบังประชาชน เวนแตบาง
เรื่องที่กระทบตอประเทศชาติจําเปนตองรักษาความลับไวเพื่อประโยชน
ของประชาชนเปนสวนรวม หลักในเรื่องการเปดเผยขอมูลนี้ไดมี
บัญญัตไิ วโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ในสวนของพระราชกฤษฎีกานี้เปนการเสริมบางเรื่องของการ
เปดเผยขอมูลของทางราชการ ตามที่กําหนดในมาตรา ๔๓ โดย
ประการแรกกําหนดเปนหลักการวาทุกเรือ่ งของงานราชการตองเปดเผย
การกําหนดเรื่องที่จะเปนความลับใหทําไดเทาที่จําเปนอยางยิ่งตามเหตุ
ตาง ๆ ที่กําหนดไว อันเปนการบัญญัติเสริมพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ กําหนดวาขอมูลขาวสารใดที่ทาง
ราชการถือเปนความลับ ใหอยูในดุลพินิจของสวนราชการที่จะไมเปด
เผยต อ บุ ค คลใดก็ ไ ด ต ามระเบี ยบวาดวยการรักษาความลับ ของทาง
ราชการ ซึง่ ตามหลักการของพระราชกฤษฎีกานีไ้ ดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติวา แมการกําหนดเอกสารใดเปนความลับของทางราชการจะอยู
ในดุลพินิจก็ตาม แตการใชดุลพินิจนั้นใหถือวาเปนขอยกเวนที่จะ
กระทําไดเฉพาะเหตุที่กาหนดเท
ํ
านั้น และโดยหลักปฏิบัติแลวสวน
ราชการตองพยายามเปดเผยขอมูลการดําเนินการใหไดมากที่สุด และ
ประการทีส่ องตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๔๔ การเปดเผยการใชจายเงิน
งบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ า งเพื่ อ เป น การแสดงความรับผิด ชอบตอ
ประชาชนในผลของการใชจายเงินจากภาษีอากรของประชาชนวาเปน
ไปโดยคุมคาเพียงใด รวมทั้งเปนหลักประกันการดําเนินการที่สุจริตของ
สวนราชการดวย แตใหระมัดระวังดวยวาระยะเวลาและขั้นตอนในการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในการ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๘๖
จัดซื้อจัดจาง หรือการเปดเผยจนเปนเหตุใหผเู กีย่ วของตองไดรบั ความ
เสียหายโดยไมสมควร ซึ่งเปนกรณีที่สวนราชการตองพิจารณาชั่ง
นําหนั
้ กวา ขอมูลใดควรเปดเผยในเวลาใดและมีมาตรการปองกันความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ อยางไร โดยมีเหตุผลสามารถอธิบายไดโดยชัดเจน
สําหรับในสวนของสัญญาที่สวนราชการจัดทําขึ้นจะตองให
ประชาชนขอดู ห รื อ ตรวจสอบได เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของขอ
สัญญาที่สวนราชการจัดทํ าขึ้นวามีความโปรงใสเปนธรรม และไมมี
ประโยชนอื่นใดแอบแฝง และเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาวใน
มาตรา ๔๔ วรรคสอง จึงบัญญัติเปนขอหามมิใหสวนราชการทําสัญญา
ใดที่มีขอความหามมิใหเปดเผยขอมูลของสัญญา เพื่อมิใหมีขออาง
ปฏิเสธไมยินยอมใหตรวจสอบสัญญาได การจะไมเปดเผยขอความใน
สัญญากระทําไดบางเรือ่ งทีม่ กี ฎหมายหรือกฎ ระเบียบกําหนดไว หรือ
เปนเรื่องที่ตองคุมครองความลับมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
ซึ่งกระทําขึ้นเพื่อประโยชนของประเทศ หรือความลับทางการคาซึง่ ตอง
ใหความคุมครองผูเปนเจาของมิใหถูกละเมิดสิทธินั้น

หหมมววดด ๘๘
กกาารรปปรระะเเมิมินนผผลลกกาารรปปฏิฏิบับติตั รริ าาชชกกาารร
บทบัญญัติในหมวดนี้มีขึ้นเพื่อการวัดผลการปฏิบัติราชการ
วา มีผลสัมฤทธิต์ รงตามเปาหมายทีก่ ําหนดขึ้นไวหรือไม คุณภาพ และ
ความพึงพอใจอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม รวมทั้งการตรวจสอบการ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๘๗
ปฏิบัติราชการภายในองคกร ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ไดกําหนดเปน
หลักการไวในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔๙ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
)c& BLQ3%#.*#%$678N1ER-6"4*#%:%09",3FG?E@PX0FW6:%09",3
7,B%0& 9/=>7:%09",3FG*#%:T,+1$,%#.*#%D78BLQ3%#.*#%3153R39%=>789*4>@Q*1+
FGB1"HIJ,KD78M#%*,N& PCXM#/*#%R-6+%,*#%& PQ#"/Y8/7RND78FW6%1++%,*#%
SG0PQ#"PC6"PL#R3M#%*,N& & $#"-G1*9*X^A& Q,J*4 #%& SG0%0@09QG#I4&> *c/c%c
*U&#-3E (มาตรา ๔๕)
ec& BLQ3%#.*#%7#NN1ER-6"4*#%:%09",3FG:%0B,IJ,M#/R3*#%
+18P1++12.#D78S$LG0%0E1+-%=7S$LG0-3LQ@8#3& & S$L*#%:%09",3FG3135 $678IU#&
9:;3PQ#"G1+SG0"CL8R-69*,E*#%:%1+:%C8& 9/=>7:%0?@.3AS-L8PQ#"B#"1PP4D78
D6#%#.*#%&(มาตรา ๔๖)
'c&*#%:%09",3FG*#%:T,+$1 8, #3D78D6#%#.*#%&&&gY8> $678*%0IU#&
I158*#%:T,+1$8, #39Z/#0$1Q& SG0:%0?@.3AD78-3LQ@8#3I4F> 36W 351 B18*1E7@W&L & I185 345
9/=>7R-69*,E*#%:T,+1$,8#3R3G1*\X0I4>9:;3I4"IU#& 8#3"#*DY53&(มาตรา ๔๗)
ic&R3*%X4I*>4 #%:T,+$1 %, #.*#%D78BLQ3%#.*#%REFL#3*#%%09",3
I4>SBE8QL#7@WLR3"#$%O#3SG0*#%:T,+1$,8#39:;3<:$#"9:m#-"#@7@L#8"4FGE4
I158I4>B#"#%VB%6#8PQ#"/Y8/7RNS*L:%0.#.3-%=7*#%:T,+1$,8#3"4FGB1"HIJ,K
$#"9:m#-"#@& ?E@"4PQ#"PC6"PL#$L7M#%*,N-%=7GEPL#R.6NL#@<E6& R-6"4*#%N1E
B%%98,3& 9/=>79:;3+U#& 9-3_NPQ#".7+D78BLQ3%#.*#%-%=79:;398,3%#8Q1G*#%9/,">
:%0B,IJ,M#/& & I158345& 9/=>79:;3*#%NW8RNR-6BQL 3%#.*#%/1t3#*#%:T,+$1 %, #.*#%R-6
+189*,E:%0B,IJ,M#/$#"PQ#""CL8-"#@& & ?E@R-69:;3<:$#"-G1*9*X^ASG0
Q,J4*#%I4>& *c/c%c& *U#& -3EE6Q@PQ#"9-_3.7+D78PX0%1O"3$%4 (มาตรา ๔๘
และมาตรา ๔๙)

ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๘๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนองคประกอบที่สําคัญ
ของการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เพราะจะเปนการวัดผลความ
ต อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ร าชการว า เป น ไปตามนโยบาย แผนงาน
เปาหมาย และวัตถุประสงคของงานในภาพรวมและงานแตละดานของ
สวนราชการ รวมทั้งเจาหนาที่ในสวนราชการวาสามารถปฏิบัติราชการ
ไดเปนไปตามที่กาหนดได
ํ
มากนอยเพียงใด การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการยั ง จะสามารถนํ ามาใช กํ ากั บ ตรวจสอบการใช บุ ค ลากรและ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
อีกดวย
ขอมูลที่ไดรับจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเปน
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช ว ยในการวางแผนบริ ห ารงานของส ว นราชการว า
มี กิ จ กรรมใดที่ จํ าเป น ต อ งแก ไ ขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให ผ ลสํ าเร็ จ เกิ ด ขึ้ น
ในขณะเดียวกันหากผลการประเมินชี้วาภารกิจใดบรรลุผลสํ าเร็จก็จะ
เป น การจู ง ใจเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านให มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นางาน
อืน่ ตอ ๆ ไป
หลั ก การของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
พระราชกฤษฎีกานี้จะประกอบดวย
๑. การประเมินผลสวนราชการวาไดดําเนินการใหเกิด
ผลสั ม ฤทธิ์ เ พี ย งใด ซึ่งจะวั ด จากผลผลิต (output) และผลลัพธ
(outcome) วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุณภาพของการให
บ ริ ก า ร ซึ่ ง อ า จ วั ด ไ ด  จ า ก ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ข อ รั บ บ ริ ก า ร
(convenience) ความไมยงุ ยากตอการทําความเขาใจ (simplicity) การ
ใหบริการที่ถูกตองและรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทัง้ การ
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๘๙
สํ ารวจความพึ ง พอใจของผู  รั บ บริ ก ารและความคุ  ม ค า ในการใช
ทรัพยากรกับประโยชนที่ไดรับ การประเมินผลในสวนนี้ สวนราชการ
ตองจัดใหคณะผูประเมินอิสระ ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดโดย ก.พ.ร.
เปนผูประเมินเพื่อใหเกิดความเปนกลางในขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและวัด
ผลความสําเร็จโดยบุคคลภายนอก
๒. การประเมินผูปฏิบัติงานโดยแยกเปนการประเมิน
ผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดการสะทอนกลับของการปฏิบัติงานในฐานะ
ผู  บ ริ ห าร เป น ข อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง ให เ กิ ด เป น ที ม ทํ างานที่ มี
ประสิทธิภาพ การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินภายในของสวน
ราชการ ซึ่งจะเลือกจัดทําในระดับหรือหนวยงานใด ตามที่เห็นสมควร
แตทั้งนี้การประเมินดังกลาวจะตองมิใหเกิดปญหาการบริหารงานใน
หนวยงาน โดยจะตองกระทํ าขึ้น เพื่อมุงหมายใหเกิดความสามัคคี
ในการปรับวิธีการทํางานใหรว มมือกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
การประเมิ น เจ า หน า ทีเ่ ป น การประเมิ นศั ก ยภาพของ
เจาหนาที่แตละราย เพื่อวัดความสามารถเฉพาะตัวและความสามารถ
ในการมีสวนรวมในผลสํ าเร็จของภารกิจในความรับผิดชอบของสวน
ราชการนั้น ความมุงหมายของมาตรา ๔๗ นี้ นอกจากจะเปนการวัด
ผลความรูความสามารถและคุณภาพในการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของ
เจาหนาทีผ่ นู น้ั ตามแนวที่เคยปฏิบัติในปจจุบันแลว ยังประสงคใหมี
การประเมินดวยวาผลการทํางานของผูน น้ั เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบใน
ภาพรวมของภารกิจของหนวยงานแลว มีสวนรวมในความสําเร็จหรือ
เกิดประโยชนแกภารกิจของหนวยงานเพียงใด
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๙๐
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน ก.พ.ร. จะเปนผูกําหนด
รายละเอียดตอไปตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ โดยผลที่ไดรับจาก
การประเมินหากอยูในเกณฑที่นาพึงพอใจจะเปนเครื่องชี้ความสําเร็จใน
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และสวนราชการจะไดรับรางวัลตอบ
แทนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสวนราชการนั้นตอไป

โดยสรุป

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการขึ้นไวเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบกฎหมาย
ในครั้ งแรกโดยรวบรวมแนวทางที่ควรปฏิบัติและกํ าหนดหลักเกณฑ
ใหมในการปฏิบัติราชการใหเกิดความชัดเจนสามารถวัดผลการปฏิบัติ
ราชการที่แนนอนขึ้น แมวาหลายเรื่องเปนการกําหนดเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในชั้นแรกและจะตองมีการปรับปรุงใหเกิดความสมบูรณในการ
ปฏิบัติราชการภาครัฐในระยะตอไปก็ตาม แตแนวทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้หากไดมีการนําไปปฏิบัติโดยครบถวนก็เชื่อไดวาจะเปนการ
วางรากฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในระยะแรกของการปฏิรูป
ระบบราชการขึ้นได และสามารถรองรับการพัฒนาระบบราชการที่กําลัง
จะดํ าเนิ น การในระยะต อ ไปได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้
บทบั ญ ญั ติ ต ามพระราชกฤษฎี กาฉบั บ นี้ ส ว นใหญ ได กํ าหนดเป น
หลักการเพื่อแสดงใหเห็นถึงความประสงคที่จะใหสวนราชการนําไปเปน
แนวทางในการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี สวนรายละเอียดวิธดี าเนิ
ํ นการ
ใหเปนไปตามหลักการดังกลาว ยังคงใหอยูในความรับผิดชอบของ
สวนราชการตาง ๆ ทีจ่ ะไปกําหนดวิธีปฏิบัติที่จะใหเปนผลเกิดขึ้นตาม
ก.พ.ร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๙๑
หลักการของพระราชกฤษฎีกานี้โดยสอดคลองกับภารกิจดานตาง ๆ
ที่สวนราชการนั้น ๆ มีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ อ ไป คูมือนี้จึงจัดทําขึ้น
เพื่ออธิบายใหเห็นความมุงหมายของแตละบทบัญญัติ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในเบื้องตนถึงขอบเขตความหมายของบทบัญญัติเหลานั้น และ
สวนราชการตาง ๆ สามารถนําไปเปนแนวความคิดเพื่อจัดระบบการ
บริหารราชการใหมปี ระสิทธิภาพตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกานี้
ตอไป

ก.พ.ร.
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(๙๓)

พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐ (๕)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ก!พ!ร!
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๙๔
ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใด
สมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะตองมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร.
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ ของรัฐทีอ่ ยู
ในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิน่
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ก!พ!ร!
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๙๕
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือ
ผูป ฏิบัติงานในสวนราชการ
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้
(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
สถานการณ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ

ก!พ!ร!
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๙๖
หมวด ๒
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน หมายถึง การปฏิบตั ริ าชการทีม่ เี ปาหมายเพือ่ ใหเกิดความ
ผาสุกและความเปนอยูท ดี่ ขี องประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ
มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนย
กลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราช
การดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไป
เพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ
และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา
(๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อ
สัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
(๓) กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษา
วิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนิน
การที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละขั้นตอน ในกรณี
ก!พ!ร!
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๙๗
ทีภ่ ารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจเพื่อให
ประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น
(๔) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ
เพือ่ ปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบ งั คับบัญชา เพื่อใหมีการปรับปรุง
วิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
(๕) ในกรณีทเ่ี กิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ
ใหสวนราชการดําเนินการ แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณี
ทีป่ ญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวนราชการอื่น หรือระเบียบขอ
บังคับที่ออกโดยสวนราชการอื่น ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการที่
เกีย่ วของทราบ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจง
ก.พ.ร. ทราบดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกําหนด
วิธปี ฏิบัติใหเหมาะสมกับภารกิจแตละเรื่อง ทัง้ นี้ ก.พ.ร. จะกําหนดแนว
ทางการดําเนินการทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรานี้
ดวยก็ได
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๙๘
หมวด ๓
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม
(๑) ตองมีรายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตอง
ใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบัตริ าชการตามหลักเกณฑและวิธีการทีส่ ว นราชการ
กําหนดขึ้น ซึง่ ตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัตติ ามแผน
ปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราช
การที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลาย
สวนราชการหรือเปนภารกิจทีใ่ กลเคียงหรือตอเนือ่ งกัน ใหสวนราชการ
ก!พ!ร!
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๙๙
ที่เกีย่ วของนัน้ กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิด การ
บริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภาร
กิจของรัฐ
ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพือ่ ใหการ
บริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในตางประเทศ แลวแต
กรณี สามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวนตามความจําเปนและ
บริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๑ สวนราชการมีหนาที่พฒ
ั นาความรูในสวนราช
การ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดย
ตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและ
เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความ
สามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด
ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทัง้ นี้ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัตริ าชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๒ เพือ่ ประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ กําหนดมาตรการกํากับ
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๑๐๐
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอกั ษร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจดั ใหมีแผนการบริหารราช
การแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสานั
ํ ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ
รวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราช
การแผนดินตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และสวนราชการ ทีจ่ ะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผน
การบริหารราชการแผนดินนั้น
มาตรา ๑๔ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
ตามมาตรา ๑๓ ใหจัดทําเปนแผนสี่ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่
แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
พืน้ ฐานแหงรัฐตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ อยางนอยจะตองมี
สาระสําคัญเกีย่ วกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวน
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๑๐๑
ราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายได
และรายจายและทรัพยากรตางๆ ที่จะตองใช ระยะเวลาการดําเนินการ
และการติดตามประเมินผล
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราช
การแผนดินแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิตบิ ัญญัติ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีขึ้นใหมหรือกฎหมายที่
ตองมีการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหารราช
การแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ
แผนนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ เมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีส่ านั
ํ กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมผี ลผูกพัน
สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ในกรณีทเ่ี ห็น
สมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการปฏิบัติงานก็ได
มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
สวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึง่ จะตองสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓
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๑๐๒
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอ
รัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผน
ปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภาร
กิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบ
ประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมือ่ สิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบ
ประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ใหสามารถใชไดกับแผน
ปฏิบตั ริ าชการทีต่ อ งจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ทัง้ นี้ เพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร
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๑๐๓
มาตรา ๑๘ เมือ่ มีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําป
ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณ
จากภารกิจหนึง่ ตามทีก่ ําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยาง
อืน่ ซึง่ มีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจ
ใหมทม่ี ไิ ดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอ เมือ่ ไดรบั
อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว
การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณี
ที่งานหรือภารกิจใดไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือ
หมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะ
ตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอื่นอันไม
อาจหลีกเลี่ยงได ที่จะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการ
เมือ่ คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ หปรับแผนปฏิบตั ริ าชการแลว
ใหดาเนิ
ํ นการแกไขแผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย
มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนา
สวนราชการมีหนาที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐ
มนตรีคนใหม ตามทีน่ ายกรัฐมนตรีคนใหมสง่ั การ ทัง้ นี้ เพือ่ นายกรัฐ
มนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินตอไป
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๑๐๔
หมวด ๔
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

มาตรา ๒๐ เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการ
ทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะ
ตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและ
ประชาชนทราบทั่วกันดวย
มาตรา ๒๑ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงาน
บริการสาธารณะแตละประเภทขึน้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรม
บัญชีกลางกําหนด
ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการ
สาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นตามระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชี
กลาง และ ก.พ.ร. ทราบ
ในกรณีที่รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใด
ของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ
ประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวนราชการอื่น
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๑๐๕
ใหสวนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการ
สาธารณะดังกลาวเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.
ทราบ และถามิไดมีขอทักทวงประการใดภายในสิบหาวันก็ใหสวน
ราชการดังกลาวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจายนั้นตอไปได
มาตรา ๒๒ ใหสานั
ํ กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมิน
ความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจ
ใดสมควรจะไดดาเนิ
ํ นการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัด
ตัง้ งบประมาณของสวนราชการในปตอไป ทัง้ นี้ ตามระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการประเมินความคุม คาตามวรรคหนึง่ ใหคานึ
ํ งถึงประเภท
และสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการ
ที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและรายจายที่ตอง
เสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการดวย
ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชนหรือ
ผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือผลเสียอื่น ซึง่ ไมอาจคํานวณเปน
ตัวเงินไดดวย
มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
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๑๐๖
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคา
และประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน
ในกรณีทว่ี ตั ถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตอ งคํานึงถึง
คุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญ ใหสามารถกระทําไดโดยไมตอง
ถือราคาตํ่าสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป
ใหสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับ
ปรุงระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหสวนราชการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการ
จําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมตั ิ หรือความเห็นชอบจากสวนราชการอืน่
ตามทีม่ กี ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนด ใหสวนราชการที่มีอานาจอนุ
ํ
ญาต อนุมตั ิ หรือใหความเห็นชอบ
ดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่ยื่นคําขอทราบภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีทเ่ี รือ่ งใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว และขั้น
ตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการที่มี
อํานาจอนุญาต อนุมตั ิ หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลา
การพิจารณาไวใหสวนราชการอื่นทราบ
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๑๐๗
สวนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมตั ิ หรือใหความเห็น
ชอบ มิไดดําเนินการใหแลวเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิด
ความเสียหายใดขึ้น ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของและหัวหนา
สวนราชการนั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวา
ความลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของตน
มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใดๆ ให
เปนหนาที่ของสวนราชการที่รับผิดชอบในปญหานั้นๆ จะตองพิจารณา
วินจิ ฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัย ให
ดําเนินการไดเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อ
คณะกรรมการมีมติเปนประการใดแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพัน
สวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณา
วินจิ ฉัยเรื่องนั้นผูแทนของสวนราชการที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวม
พิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย ใหบันทึก
ความเห็นของกรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฏในเรื่องนั้นดวย
ความผูกพันทีก่ ําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการ
วินิจฉัยในปญหาดานกฎหมาย
มาตรา ๒๖ การสัง่ ราชการโดยปกติใหกระทําเปน
ลายลักษณอักษรเวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีความจําเปนทีไ่ มอาจ
สัง่ เปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดวยวาจาก็ได แตให
ก!พ!ร!
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๑๐๘
ผูร บั คําสัง่ นัน้ บันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเมื่อได
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลวใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการ
ทราบ ในบันทึกใหอา งอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย
หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรา ๒๗ ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบัติราชการหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูดารงตํ
ํ าแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงทีม่ ี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทัง้ นี้ ในการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
บริการประชาชน
เมือ่ ไดมกี ารกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว
ใหสวนราชการกําหนด หลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแล
การใชอานาจและความรั
ํ
บผิดชอบของผูร บั มอบอํานาจและผูม อบอํานาจ
ไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางขัน้ ตอนหรือการกลัน่ กรองงานที่
ไมจาเป
ํ นในการปฏิบตั งิ านของขาราชการ ในการนี้ หากสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอน
เพิม่ ประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมทัง้ ไมเกิดผลเสียหาย
ก!พ!ร!
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๑๐๙
แกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ
เมือ่ สวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ตามวรรคหนึ่ง หรือไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม
ตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรใหประชาชนทราบเปน
การทัว่ ไป
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ให
สวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา การดําเนิน
การ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ
ทีท่ าการของส
ํ
วนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราช
การ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขาตรวจดูได
มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัด
กระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติ
ก!พ!ร!
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๑๑๐
งานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎอื่นใด ทัง้ นี้ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบ
ขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ทีเ่ ปนอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการ
รวมเพียงแหงเดียว
มาตรา ๓๑ ในศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหจัดใหมี
เจาหนาที่รับเรื่องราวตางๆ และดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวน
ราชการทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ดําเนินการตอไป โดยใหมขี อ มูลและเอกสารที่
เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบ
คําขอตางๆ ไวใหพรอมที่จะบริการประชาชนไดณ ศูนยบริการรวม
ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองจัดพิมพ
รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ประชาชนจะตองจัดหามาในการขอ
อนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใหแกเจาหนาที่ของศูนยบริการ
รวม และใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศูนยบริการรวมที่จะตองแจงให
ประชาชนที่มาติดตอไดทราบในครั้งแรกที่มาติดตอ และตรวจสอบวา
เอกสารหลักฐานที่จําเปนดังกลาวนั้นประชาชนไดยื่นมาครบถวนหรือ
ไม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชดําเนินการในเรื่องนั้น
ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหถอื วา
เปนการยื่นตอสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดตามที่ระบุไวในกฎหมาย
หรือกฎแลว
ก!พ!ร!
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๑๑๑
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหาหรืออุปสรรค
ในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎหมายหรือกฎในเรื่องใดใหสวนราชการที่เกี่ยวของแจงให ก.พ.ร.
ทราบ เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการตามกฎหมายหรือกฎนัน้ ตอไป
มาตรา ๓๒ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัด
อําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอ จัดใหสวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือตอเนื่อง
กันในจังหวัด อําเภอ หรือกิง่ อําเภอนั้น รวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมไว
ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่ า การอําเภอ หรือทีว่ า การกิง่ อําเภอ หรือสถาน
ทีอ่ นื่ ตามที่เห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความ
ในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
หมวด ๖
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ

มาตรา ๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ
ของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรที่จะไดดาเนิ
ํ นการตอไป
หรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ
ก!พ!ร!
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๑๑๒
คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุม คาของภารกิจ
และสถานการณอื่นประกอบกับกําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวน
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด
ในกรณีที่สวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการดําเนินการปรับปรุงอํานาจหนาที่
โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอดคลองกัน และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐที่สวน
ราชการใดรับผิดชอบดําเนินการอยูสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ
เพิม่ เติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมือ่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แลว ใหสวนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่
โครงสรางและอัตรากําลัง ของสวนราชการนั้นใหสอดคลองกัน
มาตรา ๓๔ ในกรณีทมี่ ีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวน
ราชการใดทั้งหมดหรือบางสวน หามมิใหจัดตั้งสวนราชการที่มีภารกิจ
หรืออํานาจหนาที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับสวนราชการ
ดังกลาวขึน้ อีก เวนแตมกี ารเปลีย่ นแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน
และมีเหตุผลจําเปนเพือ่ รักษาความมัน่ คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือรักษาผลประโยชนสวนรวมของประชาชน และโดยไดรับ
ความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.

ก!พ!ร!
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๑๑๓
มาตรา ๓๕ สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และ
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ที่อยูในความรับ
ผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิกปรับปรุง หรือจัดใหมกี ฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมัน่ คงของประเทศ ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เห็นวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน ไมเอือ้ อํานวยตอการพัฒนาประเทศ เปนอุปสรรคตอการ
ประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอใหเกิดภาระ
หรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหสานั
ํ กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอแนะตอสวนราชการนั้นเพื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุง
หรือยกเลิกโดยเร็วตอไป
ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวย
กับคําเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเรือ่ งตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ก!พ!ร!
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๑๑๔
หมวด ๗
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบตั ริ าชการทีเ่ กีย่ วของกับการบริการ
ประชาชนหรือติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวน
ราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการทัว่ ไป สวนราชการใดมิไดกาหนด
ํ
ระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมี
ลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการได
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชา
เกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตอง
ปฏิบัติก็ได
ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบให
ขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถาม
เปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่
อยูใ นอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการ
นั้นทีจ่ ะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหา
วันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๗
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๑๑๕
มาตรา ๓๙ ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสาร
สนเทศของสวนราชการเพือ่ อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะ
สามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําใน
ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมี
ขึ้นตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๐ เพือ่ อํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก
ประชาชนในการติดตอกับสวนราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสือ่ สารจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลางขึ้น
ในกรณีที่สวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสาร
สนเทศของสวนราชการได อาจรองขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศของสวน
ราชการดังกลาวก็ได ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารจะขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือดานบุคลากร
คาใชจาย และขอมูลในการดําเนินการก็ได
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ
ยุง ยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร
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๑๑๖
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวง
ไป และในกรณีที่มที อี่ ยูข องบุคคลนัน้ ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการ
ดําเนินการดวย ทัง้ นี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสาร
สนเทศของสวนราชการดวยก็ได
ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิให
เปดเผยชือ่ หรือทีอ่ ยูข องผูร อ งเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประ
สิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออก
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น มี
หนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรค
หรือกอใหเกิดความยุง ยาก ซํ้าซอน หรือความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่
ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
โดยเร็วตอไป
ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการ
หรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด ใหสว นราชการทีอ่ อกกฎ ระเบียบ ขอ
บังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นวาการ
รองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจ
ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือ
เสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน
การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน
ก.พ.ร. ก็ได ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
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๑๑๗
ประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึง่ ให ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการ
ที่ออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก ตอไปโดยเร็ว
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือ
วาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนใน
การรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล
จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
มาตรา ๔๔ สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล
เกีย่ วกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัด
จางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนัน้ และสัญญาใดๆ ทีไ่ ดมกี ารอนุมตั ิ
ใหจดั ซือ้ หรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ
สถานทีท่ ําการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวน
ราชการ ทัง้ นี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมกอ ใหเกิดความได
เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคลใดในการจัดซื้อหรือ
จัดจาง
ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความ
หรือขอตกลงหามมิใหเปดเผยขอความหรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว
เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่อยูภายใตบังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
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๑๑๘
หรือขอบังคับทีเ่ กีย่ วกับการคุม ครองความลับทางราชการ หรือในสวนที่
เปนความลับทางการคา
หมวด ๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม
มาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนิน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับ
บริการ ความคุมคาในภารกิจ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะ
เวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด
มาตรา ๔๖ สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวม
ของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือหนวยงานในสวนราชการก็ได ทัง้ นี้
การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพื่อประโยชน
แหงความสามัคคีของขาราชการ
มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของขาราชการ
เพือ่ ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดย
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๑๑๙
คํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่
ปฏิบตั ิ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัด
ไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการ
ที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจ
แกประชาชน ให ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปน
บําเหน็จความชอบแกสว นราชการหรือใหสว นราชการใชเงินงบประมาณ
เหลือจายของสวนราชการนัน้ เพือ่ นําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๙ เมื่อสวนราชการใดไดดํ าเนินงานไปตาม
เปาหมาย สามารถเพิม่ ผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคา
ใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการตามแผนการ
ลดคาใชจา ยตอหนวยไดตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กําหนด ให ก.พ.ร.
เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสว นราช
การนัน้ หรือใหสว นราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนัน้
เพือ่ นําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรร
เปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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๑๒๐
หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา ๕๐ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติการใด
นอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทัง้ กําหนด
มาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
ก็ได
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวน
ราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องใดและมีกฎหมายฉบับอื่นกําหนด
ใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรือ่ งเดียวกันทัง้ หมดหรือบางสวน
เมื่อสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลว
ใหถือวาสวนราชการนั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานีด้ วยแลว
มาตรา ๕๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทําหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ตี ามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้
โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกีย่ วกับการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
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๑๒๑
ประชาชนที่สอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗ ใหเปน
หนาทีข่ องกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหนึง่
มาตรา ๕๓ ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมี
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกานี้
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใด
ไมจัดใหมีหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกานี้ ใหแจงรัฐมนตรีซง่ึ มีหนาทีก่ ํากับดูแลองคการมหาชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการใหองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
ดําเนินการใหถกู ตองตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ
โดยทีม่ ีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของ
สวนราชการนี้ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหการ
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๑๒๒
บริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน และประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอและเนื่องจาก
มาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัตใิ หการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวน
ราชการและขาราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ กี ระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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